ANMÄLAN
av lokaler för undervisning
enligt § 38 förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

Den som avser att bedriva undervisningsverksamhet (skola, förskola, fritidshem m.m.)
i lokaler för allmänheten ska göra en anmälan
till miljönämnden innan lokalen tas i bruk
enligt § 38 förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899).
Obs! Miljöförvaltningen kan inte påbörja
handläggningen förrän en fullständig anmälan
inkommit. Var därför noga med att fylla i
blanketten.
Till anmälan ska ritningar över lokalens
utformning med t.ex. toaletter, rumsindelning,
omklädningsutrymmen, arbetsplatser, förråd
m.m. bifogas. Även ventilationen ska
beskrivas.
Den som inte anmäler sin verksamhet innan
lokalen tas i bruk kan, enligt 30 kap 1 §
Miljöbalken och dess förordning, få betala
miljösanktionsavgift.

Kontakta gärna miljöförvaltningen om du har
frågor! www.habokommun.se/
www.mullsjo.se.
Egenkontroll
Det är viktigt att lokalen man valt för
verksamheten är ändamålsenligt inredd.
Enligt miljöbalken är det den som ansvarar
för verksamheten som ska ha kunskap om vad
som gäller och hur verksamheten påverkar
miljö och hälsa. Den som driver
verksamheten ska veta vilka lagar och
bestämmelser som berör verksamheten samt
ha en fungerande egenkontroll.
Avgifter
En avgift tas ut för handläggning av anmälan
enligt den av kommunfullmäktige fastställda
taxa. Taxan finns att hämta på miljöförvaltningens expedition eller webbplats
(www.habokommun.se/ www.mullsjo.se).

Anmälare
Namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Telefonnummer/Mobilnummer

Postnummer

E-postadress

Ort

Fastighet/Fastighetsägare
Fastighetsbeteckning

Person-/organisationsnummer

Fastighetsägare

Telefonnummer

Verksamhet
Verksamhetens namn

Organisationsnummer

Verksamhetens adress
Faktureringsadress om annan än ovan
Kontaktperson

Fakturareferens
Telefonnummer/Mobilnummer

Fortsättning på nästa sida.
Miljöförvaltningen i Habo och Mullsjö kommuner
Box 212, 566 24 Habo, tfn: 036-442 80 00 (vxl), fax 036-442 81 60, e-post: miljo@habokommun.se
Besöksadress: Jönköpingsvägen 19, Habo
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Anmälan av lokaler för undervisning

Beskrivning av verksamheten inklusive omfattningen (bifoga vid behov annat papper)
Ange rutiner och system för egenkontroll samt antal elever och avdelningar

Underskrift

…………………………………………………………………………………………………………
Datum
Namn

De personuppgifter du lämnar till Miljöförvaltningen på denna blankett kommer att behandlas enligt dataskyddförordningen. Miljönämnden är
personuppgiftsansvarig. Vi kommer att spara och databehandla personuppgifter. Miljöenheten har lagligt stöd för att behandla personuppgifter
eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning. Uppgifterna kan komma
att lämnas ut till extern part om vi är skyldiga till det enligt offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifterna kommer inte att överföras utanför EU/
EES. Du har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har lagrade om dig samt begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Kontakta då nämndsekreterare
på Miljöförvaltningen, tfn 036-442 80 00. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.habokommun.se/personuppgifter
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