Anmälan av förskola, skola,
fritidshem med mera
enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd

ÅMÅLS KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning
Miljöenheten

Skickas till:

Åmåls kommun
Miljöenheten
Box 62
662 22 Åmål

Upplysningar
Tillfälliga lokaler som uppförs under cirka 1–2 år för barnomsorg och grundskola vid ombyggnation av
befintliga lokaler behöver inte anmälas till miljöenheten.

Sökande
Verksamhetens namn
Verksamhetsutövare

Person-/organisationsnummer

Adress
Postnummer

Ort

Fakturaadress

Ev. referenskod

Postnummer

Ort

Telefon

E-postadress

Kontaktperson (namn)
Telefonnummer

E-postadress

Verksamhetsstart planerat till (ååmmdd)

Verksamhetslokal
Fastighetsbeteckning
Besöksadress
Postnummer

Ort

Fastighetsägarens namn

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Telefonnummer

E-postadress
Byggår

Befintlig lokal
Lokalen har tidigare använts som

Beräknas färdigställd den (ååmmdd)

Nybyggd/utökad lokal
Lokalens totala yta (m²)

Anmälan avser
Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Fritidshem

Annat:

Ny verksamhet

Utökad verksamhet

…………………………………………………………………………………..
Flyttad verksamhet

Vid flytt till nya lokaler, ange verksamhetens tidigare adress

Antal barn/elever

Datum för verksamhetsstart

Till anmälan ska bifogas


Bilaga 1: Antal barn/elever som verksamheten är planerad för



Bilaga 2: Antal avdelningar som verksamheten är planerad för (förskolan).



Bilaga 3: Planritning över lokalerna med uppgift om antal toaletter för barn/elever. För förskola
ska det av planritningen framgå om det finns skötrum samt uppgift om lokalyta.



Bilaga 4: Uppgifter om typ av ventilation och antalet personer som ventilationen är
dimensionerad för i varje rum.



Bilaga 5: Planritning över tillhörande lekgård och beskrivning av utemiljön, till exempel närhet till
trafik, natur och industri. För förskola ska det framgå av ritningen vilket solskydd det finns på
lekgården.



Bilaga 6: För kommunala verksamheter ska anges den nämnd som ansvarar för anmäld
verksamhet.

Avgift
Avgift för handläggning av anmälan debiteras sökande i enlighet med kommunens taxa för prövning och
tillsyn.

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

Behandling av personuppgifter
Åmåls kommun kommer att behandla personuppgifter om dig för att kunna hantera denna blankett och
handlägga ditt ärende. Laglig grund för behandlingen är myndighetsutövning. De personuppgifter vi
behandlar är de uppgifter som du lämnar på denna blankett. Personuppgifterna raderas inte. Beroende på
ärendets art kan personuppgifterna komma att delas med andra verksamheter inom kommunen och/eller
med andra myndigheter.
Du har rätt att begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. Du kan under vissa förutsättningar
ha rätt till radering eller överföring till annan personuppgiftsansvarig. Du kan ha rätt att begränsa eller
invända mot personuppgiftsbehandling. Du kan återkalla ditt samtycke om du har lämnat en sådan laglig
grund. Kontaktuppgifter: Dataskyddsombud@amal.se (vid frågor)
Datainspektionen@datainspektionen.se (vid klagomål). Personuppgiftsansvarig är bygg- och
miljönämnden.

Sökandes underskrift
Namnteckning

Namnförtydligande

Datum

Ort

Postadress
Box 62
662 22 Åmål

Besöksadress
Kyrkogatan 2

Telefon (växel)
0532-170 00

E-post
bygg.miljo@amal.se

