
Namn

Utdelningsadress Postnummer Ort

Telefon (även riktnummer) Mobiltelefonnummer 

E-post 

Verksamhet
Verksamhetens namn Organisationsnummer 

Verksamhetens gatuadress Postnummer Ort 

Faktureringsadress Postnummer Ort

Verksamhetsansvarig (Ansvarig politisk nämnd, stiftelse, företag mm.) 

Kontaktperson 

Telefon (även riktnummer) E-post 

Fastighetsägarens namn Fastighetsbeteckning 

Anmälan avser 
Typ av verksamhet 

 Förskola  Öppen förskola  Grundskola Fritidsverksamhet  Gymnasium 

Annat 

Antal elever/barn/personer Ålder 

Beräknat startdatum 
Datum när verksamheten beräknas öppna 

Anmälan om att anlägga/driva skolor för undervisning

För kommunal verksamhet ange interndebiteringskod och ansvarskod

Om ni överlåter och/eller förändrar verksamheten ska det anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

2019-07 VAR GOD VÄND! 

Anmälan



Anmälarens namnteckning 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande

SKICKA ANMÄLAN TILL 
Miljö- och hälsoskyddskontoret
551 89  JÖNKÖPING 

UTDRAG UR 38 Ä F¥RORDNINGEN OM
MILJ¥FARLIG VERKSAMHET OCH
H LSOSKYDD (1998:899) 
Det ªr fºrbjudet att utan anmªlan driva eller arrangera 
fºrskola, ºppen fºrskola, fritidshem, ºppen fritidsverk- 
samhet, fºrskoleklass, grundskola, gymnasieskola, 
sªrskola, specialskola, sameskola, frist¬ende skola, 
riksinternatskola eller resurscenter. 
Anmªlan skall gºras till den kommunala nªmnden i 
den kommun dªr verksamheten avses drivas eller 
arrangeras. En anmªlningspliktig verksamhet f¬r på- 
bºrjas tidigast sex veckor efter det att anmªlan har 
gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestªmmer 
n¬got annat.
UTDRAG UR MILJ¥BALKEN
Enligt 30 kap 1 Ä f¬r regeringen meddela fºreskrifter 
om att en sªrskild avgift (miljºsanktionsavgift) skall 
betalas av den som p¬bºrjar en verksamhet som ªr
anmªlningspliktig utan att anmªlan gjorts.

UTDRAG UR F¥RORDNINGEN OM
MILJ¥SANKTIONSAVGIFTER (2012:259)
Av 3 Ä framg¬r att fºr en ºvertrªdelse av 38Ä fºrordningen
om miljºfarlig verksamhet och hªlsoskydd, genom att inte 
gºra anmªlan nªr s¬dan krªvs, ªr miljºsanktionsavgiften 
3 000 kronor.
UTDRAG UR F¥RORDNINGEN OM VERKSAM- 
HETSUT¥VARES EGENKONTROLL (1998:901) 
Enligt fºrordningen ska anmªlningspliktiga verksamheter 
ha en dokumenterad egenkontroll enligt vissa minimikrav 
som ska finnas tillgªnglig vid kontroll av tillsynsmyndig- 
heten. Egenkontrollens omfattning ska anpassas efter 
verksamhetens storlek och syfte.

TILL ANMÄLAN SKA BIFOGAS 
 Verksamhetsbeskrivning inklusive översiktlig användning av kemiska produkter
 Ritning med mått över lokalerna. Skriv även ut de olika lokalernas användningsområde

samt hur många personer som beräknas vistas där samtidigt.
 Ritning som redovisar ventilationsflödena i respektive utrymme. Redovisa även hur

många personer som ventilationen i respektive utrymme är dimensionerad för.
 Ritning över hela tomten samt uppgift om skolgården/lek ytan i kvadratmeter (m2)
 Tänk på att det också ska finnas en skriftlig egenkontroll i verksamheten.

Vid anmälan tar miljö- och hälsoskyddsnämnden ut en avgift för handläggning och 
administration enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige.

När ni skickar in anmälan är det viktigt att den är så komplett som möjligt för att minska hand-
läggningstiden. Om anmälan lämnas in ofullständig, om efterfrågade uppgifter eller bilagor 
saknas, kommer miljö- och hälsoskyddsnämnden att begära in kompletteringar.   

Om ni i er verksamhet kommer att hantera livsmedel ska även detta anmälas till miljö- och 
hälsoskyddskontoret. Kontakta livsmedelsenheten, tfn 036-10 23 93 för rådgivning och mer 
information. 

Besöksadress: Juneporten, Västra Storgatan 
16 Telefon: 036-10 50 00

ÖVRIG INFORMATION

AVGIFTER

För mer fakta läs vår folder "Starta förskola eller annan undervisningslokal"
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