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ANMÄLAN SKOLA FÖRSKOLA FRITIDS
Enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd  

Miljö- och byggnadsförvaltningen  OBS! För att undvika miljösanktionsavgift måste 
anmälan lämnas in minst 6 veckor innan 
verksamheten startar.  

VERKSAMHET 
Verksamhetens namn Fastighetsbeteckning 

Verksamhetens gatuadress Postnummer Ort 

Faktureringsadress Postnummer Ort 

Referensnummer 

Verksamhetsansvarig (ansvarig politisk nämnd, företag mm) Organisationsnummer 

Kontaktperson namn (förskolechef, utbildningschef, etc.) Titel 

Telefonnummer E-postadress

Fastighetsägare Fastighetsägarens telefonnummer 

ANMÄLAN AVSER 

Typ av verksamhet 
 Förskola    Öppen förskola   Grundskola      Fritidsverksamhet  Gymnasieskola    Annat 

Om annat, ange vad: 

Antal barn/elever som verksamheten är planerad för Åldersintervall 

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 

Datum när verksamheten beräknas öppna 

Idrottslokal 
 Nej       Ja     Beskrivning: 
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Lokalisering 

Verksamhetens placering skapar grundförutsättningen för hur barnens vistelsemiljö kommer att 
bli. Som verksamhetsutövare ska ni kunna motivera valet av plats i anmälan. Enligt krav i 
miljöbalken ska alltid bästa möjliga plats väljas vid lokalisering av en förskola/skola.  

1. Mark och lokaler

Den plats ni väljer ska vara lämplig för barn att vistas på. Med lämplig menas att det går att säkerställa 
att marken inte innehåller föroreningar som utgör en risk för människors hälsa eller miljön.  

Har det på platsen tidigare bedrivits verksamhet som kan ha förorenat marken? 
 Ja 
 Nej 

Om ja, har markprover tagits? 
 Ja 
 Nej 

2. Ytor

Utemiljön ska tillgodose barnens/elevernas behov av fysisk aktivitet och erbjuda inspirerande miljöer för 
rekreation och social utveckling. Boverket rekommenderar 40 m2 per barn på förskolan och 30 m2 per 
elev i grundskolan. 

För att säkerställa en god inomhusmiljö på förskolan med bl.a. bra ljudnivåer, tillräckligt 
rörelseutrymme, begränsad smittspridning och normalt slitage på byggnaden behöver tillräcklig yta 
finnas.  

Total friyta utomhus:                 kvm 
Beskriv hur ni har gjort bedömningen att verksamhetens utemiljö uppfyller riktlinjer gällande yta: 

Bifoga ritning över utomhusmiljön där ytmåtten och beräknat antal barn/elever framgår 
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3. Utemiljöns utformning och kvalitet

Gården ska anpassas till barnens behov och erbjuda stimulerande miljöer som lockar till lek, rörelse 
och avkoppling. Sol- och skuggförhållanden ska vara anpassade till barnens känslighet.  

1. Hur stor del av gården är planerad att ha naturlig skugga? Ange i procent:
2. Vilka redskap används för skuggning av gården?

 Träd 
 Parasoll 
 Annat, ange vad: 

Bifoga: 

1. Markplaneringsritning över utemiljön, samma som till bygglovsansökan
2. Om ni valt att ha konstgjorda material på utemiljön, så som gummiasfalt, konstgräs eller liknande

material, redovisa innehåll samt hänvisa till forskning eller liknande bevisning som visar att det inte
föreligger någon risk för att dessa ämnen kan påverka barnens hälsa eller miljön negativt ur ett
kortsiktigt eller långsiktigt perspektiv.

4. Antal toaletter och skötrum

För att säkerställa en god hygien och för att enkelt kunna gå på toaletten ska det finnas WC och 
skötrum i lämpligt antal och lättillgängligt för barn/elever. Tänk på att minst en toalett ska vara för 
personalen (och eventuell kökspersonal behöver ha ytterligare en). Rekommendationen är att det 
finns minst en toalett per påbörjat 10-tal barn och minst en toalett per påbörjat 15-tal elever.

Ange antalet toaletter för barn/elever (bifoga även ritning där toaletternas placering framgår): 

5. Ventilation

Ventilationen ska vara dimensionerad så att uteluftsflödet motsvarar minst 7 liter per sekund per person 
och med ett tillägg på 0,35 liter per sekund per kvadratmeter golvarea. Koldioxidhalten får inte varaktigt 
överstiga 1000 ppm där barn vistas. 

Uppfyller er ventilation Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18)? 

 Ja            Nej 

Beskriv på vilket sätt ni säkerställer att antal personer som vistas i lokalen är anpassad till ventilationens 
kapacitet genom att redovisa följande:  

Förskola 
• Sammanställd beräkning av luftflöde i liter per sekund per avdelning samt vilrum.
• Dokumentation som visar på faktiskt luftflöde.
• Golvarea kvadratmeter per rum.
• Beräknat maximalt antal personer (barn + personal) som ventilationen är avsedd för per avdelning samt

vilrum.

Skola 
• Sammanställd beräkning av luftflöde i liter per sekund per klassrum.
• Dokumentation som visar på faktiskt luftflöde.
• Golvarea kvadratmeter per klassrum.
• Beräknat maximalt antal elever plus lärare som vistas i klassrum samtidigt.
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6. Tvättrum och städutrymme 

Tvättmaskiner bör placeras i ett anpassat våtrumsutrymme och ha frånluftsventilation för att minska 
risken för fuktproblem och smittspridning. Städutrymmet ska vara frånluftsventilerat, otillgängligt för 
barn och ha en vask med tillgång till varmt vatten. Tvättrum och städutrymme bör inte vara i samma 
rum.  

Beskriv hur ni uppfyller kraven på tvätt- och städutrymme (bifoga ritning):  

 

 

Verksamhet med speciella förutsättningar  

7. Uteförskola, uteavdelning eller liknande  

Miljön där barnen vistas måste uppfylla deras behov och exempelvis behöver vindskydd, toaletter 
och möjlighet att tvätta händerna finnas.  

Beskriv vilka utemiljöer som kommer att användas samt rutiner för hygien och transporter: 
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Syftet med anmälan 

Miljön på förskolan och skolan har stor betydelse för barns och ungas hälsa eftersom de vistas 
där stor del av sin vakna tid. Syftet med den här anmälan är, att du som anmäler er 
verksamhet till miljö- och byggnadsförvaltningen, ska kunna visa att förskolan eller skolan är 
lämplig för barn. Du behöver genom anmälan kunna visa att platsen är anpassad efter barnens 
behov och att ni vet hur vistelsemiljön påverkar barnen och hur ni arbetar för att den ska 
uppfylla barnens behov och de krav och riktlinjer som finns för verksamheten. Du som anmäler 
ska också kunna uppvisa att verksamheten uppfyller aktuella miljö- och hälsokrav.  

Miljö- och byggnadsförvaltningen får genom anmälan även möjlighet att ge råd och information 
samt ställa krav på förbättringar i de fall det behövs. Miljö- och byggnadsförvaltningen ger inga 
tillstånd, utan bedömer förskolans eller skolans förutsättningar utifrån barnens hälsoperspektiv. 
Vår uppgift är att granska och bedöma barnens vistelsemiljö utifrån miljöbalken. Vi granskar 
anmälningar för nya förskolor och skolor och följer upp genom löpande tillsyn.  

Miljö- och byggnadsnämnden fattar beslut genom föreläggande om försiktighetsmått när 
anmälan är komplett och bedömd. Det är en fördel för er att ni har fått vårt beslut innan ni 
sätter igång verksamheten.  

Platsbesök 

I samband med anmälan kommer vi på att genomföra platsbesök på verksamheten.  

Om ni får tillstånd att starta förskolan/skolan kommer vi även att komma ut på regelbundna 
tillsynsbesök för att kontrollera att ni följer reglerna i miljöbalken och ni får möjlighet att visa hur 
verksamheten fungerar i praktiken.  

Att tänka på inför anmälan  

Tänk på att göra din anmälan till miljö- och byggnadsförvaltningen i samband med din 
bygglovsansökan. Då får ni tidigt besked både utifrån miljöbalken och plan- och bygglagen på 
hur ert val av placering uppfyller lagkraven. Felaktiga lösningar kan vara svåra och kostsamma 
att åtgärda i efterhand. Om ni mot förmodan startar verksamheten utan att anmäla detta till 
miljö- och byggnadsförvaltningen måste ni betala en straffavgift (så kallad miljösanktionsavgift).  

Ni ska skicka in en ny anmälan om ni flyttar verksamheten till en ny lokal eftersom vi då måste 
göra en ny riskbedömning. Gör ni en omfattande ändring i befintlig lokal, bygger ut eller utökar 
antalet barn eller elever med ett större antal ska ni skicka in uppgifter om detta till oss på miljö- 
och byggnadsförvaltningen eftersom förutsättningarna för verksamheten ändras.  

Livsmedelsverksamhet 

Om verksamheten ska hantera livsmedel måste även detta anmälas till Livsmedelsenheten. Du 
kan nå handläggare på Livsmedelsenheten genom Ronneby kommuns växel på telefon 0457-
61 80 00, alternativt via e-mail mbf@ronneby.se 

 

 

 

 

mailto:mbf@ronneby.se
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Med anmälan ska bifogas: 
 
      Markplaneringsritning  

      Planritning 

      Luftflödesprotokoll 

      Egenkontrollprogram  

      Genomförd radonmätning  

 

 

Avgift för anmälan   
För handläggning av anmälan tas en avgift ut i enlighet med gällande taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område. 

Personuppgifter i ansökan behandlas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Du medger att informationen du 
lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. 

 

Datum  Namnförtydligande  

Underskrift   

 
Ifylld blankett skickas till  

 

Ronneby kommun, Miljö- och byggnadsförvaltningen, 372 80 Ronneby 
eller  

mbf@ronneby.se 


	VERKSAMHET
	Avgift för anmälan

	Ifylld blankett skickas till

	Verksamhetens namn: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Verksamhetens gatuadress: 
	Postnummer: 
	Ort: 
	Faktureringsadress: 
	Postnummer_2: 
	Ort_2: 
	Referensnummer: 
	Verksamhetsansvarig ansvarig politisk nämnd företag mm: 
	Organisationsnummer: 
	Kontaktperson namn förskolechef utbildningschef etc: 
	Titel: 
	Telefonnummer: 
	Epostadress: 
	Fastighetsägare: 
	Fastighetsägarens telefonnummer: 
	Förskola: Off
	Öppen förskola: Off
	Grundskola: Off
	Fritidsverksamhet: Off
	Gymnasieskola: Off
	Annat: Off
	Om annat ange vad: 
	Antal barnelever som verksamheten är planerad för: 
	Åldersintervall: 
	Datum när verksamheten beräknas öppna: 
	Idrottslokal Nej Ja Beskrivning: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	Ja: Off
	Nej: Off
	Ja_2: Off
	Nej_2: Off
	Träd: Off
	Parasoll: Off
	Annat ange vad: Off
	Ange antalet toaletter för barnelever bifoga även ritning där toaletternas placering framgår: 
	Ja_3: Off
	Nej_3: Off
	Beskriv hur ni uppfyller kraven på tvättoch städutrymme bifoga ritning: 
	Beskriv vilka utemiljöer som kommer att användas samt rutiner för hygien och transporter: 
	Datum: 
	Namnförtydligande: 
	Text1: 
	Text3: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Procent: 


