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Anmälan om att anlägga/driva skola, förskola eller fritidshem  

 enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
*Obligatoriska uppgifter 

 
* ANMÄLAN AVSER 

 
 Skola           Förskola           Fritidshem           Annan typ av skola:________________________________ 

Verksamheten planeras starta, datum: 
 
    

* VERKSAMHETSUPPGIFTER  
Verksamhetens namn 
 

Fastighetsbeteckning  
 

Besöksadress 
 
 
Kontaktperson (förnamn, efternamn) Telefon, kontaktperson  

E-post 

 
* VERKSAMHETSUTÖVARE 

Firmanamn/Ansvarig nämnd Organisationsnummer 

Utdelningsadress 

Faktureringsadress 
 

Referens kod 
 

 
FASTIGHETSÄGARE 
Namn 
 

Telefon 

Adress Postadress 

 
E-post 
 

 
TILL ANMÄLAN BÖR BIFOGAS: 

• Planritning över lokalerna som visar hur de ska inredas/utrustas samt vad de olika rummen ska användas till  
• Protokoll över senast utförda OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och luftflödesprotokoll där lokalernas 

projekterade och uppmätta till- och frånluftsflöden framgår 
• Övriga uppgifter, ritningar eller tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller 

anläggningar som anmälan avser  
VÄND ► 

 



 sid 2 (2) 
 

 

VERKSAMHETSBESKRIVNING 
Antal elever 
 

Antal toaletter/personaltoaletter 
 

Antal rum för undervisning  Antal duschar 
 

Lokalens byggnadsår Totalarea för lokalen 

 

Enskilt vatten? 
Enskilt avlopp? 
Slöjdsal? 
Gymnastiksal? 
Kemi- och fysiksal? 
Kvällsuthyrning av lokalerna? 
Närhet till bulleralstrande anläggning? 
Mer än fem avdelningar? (gäller endast förskola/fritids) 

� Ja 
� Ja 
� Ja 
� Ja 
� Ja 
� Ja 
� Ja 
� Ja 

� Nej 
� Nej 
� Nej 
� Nej 
� Nej 
� Nej 
� Nej 
� Nej 

 
 
INFORMATION  
Enligt miljöbalken ska verksamhetsinnehavaren kontinuerligt planera och kontrollera verksamheten för att motverka och 
förebygga olägenheter för människors hälsa och påverkan på miljön, med hjälp av ett så kallat egenkontrollprogram.  
Enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) bör uteluftsflödet i skolor och lokaler för 
barnomsorg inte understiga ca 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning. Ett tillägg på minst 0,35 l/s per m2 golvarea 
bör göras så att hänsyn också tas till föroreningar från andra källor än människor. Förslag till egenkontrollprogram ska på 
begäran redovisas till miljöförvaltningen.Avgift för handläggning av anmälan kommer att tas ut enligt fastställd taxa. Anmälan 
ska lämnas till miljöförvaltningen senast sex veckor före verksamheten ska påbörjas. Om du inte anmäler din verksamhet 
innan lokalerna tas i bruk åläggs en miljösanktionsavgift. Avgiften ska betalas av den som bedriver verksamheten. Det 
aktuella beloppet anges i förordningen om miljösanktionsavgifter. 
 
 
ANMÄLAN SKICKAS TILL 

Miljöförvaltningen 
Karlstads Kommun 
651 84 Karlstad 
 
 

* UNDERSKRIFT, VERKSAMHETENS INNEHAVARE 
Ort och datum 

Namnteckning  Namnförtydligande (förnamn, efternamn) 

 
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter 
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera din anmälan till Karlstads kommun om 
att anlägga eller driva skola, förskola eller fritidshem. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande 
dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden myndighetsutövning.  
 
Det är miljönämnden som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid 
som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina 
uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats 
karlstad.se/personuppgifter  
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