
Miljönämnden i mellersta BohuslänAnmälan om drift av skola

Information

Miljönämnden tar ut en avgift för prövning och tillsyn enligt nämndens verksamhet. 2018 är
timavgiften 1010 kr/timme. Om taxan är satt till 8 timmar blir avgiften 8080 kr. Läs mer på
kommunens hemsida. Hemsida om miljönämndens avfigter.

Ditt ärende kommer prövas enligt "Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd SFS
1998:899"

De uppgifter du lämnar är nödvändiga för att myndigheten ska kunna fullgöra arbetsuppgifter av
allmänt intresse enligt 10 § personuppgiftslagen. Myndigheten ansvarar för att lämnade
personuppgifter hanteras i överensstämmelse med bestämmelserna i personuppgiftslagen.

Verksamhetsutövare
Företag Organisations-/Personnummer*

Firmatecknare

Adress Postnummer Postort

Telefonnummer E-postadress

Fakturamottagare om annan än sökanden
Namn/företag Organisations-/Personnummer

Adress Postnummer Postort

Referensnummer

Fastighet
Lokalens namn

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare

Adress Postnummer Postort

Telefonnummer E-postadress

http://sotenas.se/sidor/huvudmeny/byggabomiljo/livsmedelochhalsa/avgifterochtaxor.4.6f4d59e515d2ec97d0370abf.html


Verksamhet
Antal elever/barn

Antalet årskurser/avdelningar

Planerad start av verksamheten

Typ av skola som anmäls

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Annan typ av skola

Verksamhetsbeskrivning
Ange hur verksamheten ska bedrivas i lokalen 

Egenkontroll
Ange vem i verksamheten som ansvarar för att ta fram rutiner

Ange vilka rutiner som finns i verksamheten utifrån miljö och hälsa

Verksamhetsbeskrivning
alt. bifoga verksamhetsbeskrivning

Egenkontroll
alt. bifoga rutinförteckning

Ange vilka metoder som används för att säkerställa att rutinerna följs

Lokalbeskrivning
Lokalens totala yta

Takhöjd, inomhus

Maximalt antal personer som vistas i lokalen samtidigt



 

Ventilation
 

Självdrag (S)
 

Mekanisk frånluft (F)
 

Mekanisk till- och frånluft (FT)
 

Mekanisk till- och frånluft med värmeväxlare (FTX)
 

Eventuell tidigare verksamhet i lokalen
 

 

Ange tillgänglig inomhusyta för barn och elever
 

 

Ange antal toaletter
 

 

Har radonmätning utförts
 

Ja
 

Nej
 

Om ja, ange datum och resultat av mätningen / Om nej, ange orsak
 

 

Har energideklaration gjorts för byggnaden?
 

Ja
 

Nej
 

Om ja, ange datum / Om nej, ange orsak
 

 

Ange hur barn/elever/personal informeras om byggnadens energianvändning
 

 

Lokalbeskrivning
Finns föreskrifter om hur många barn/elever som får vistas i varje rum?

 
Ja

 
Nej

 
Om nej, ange orsak

 
 

Har OVK utförts
 

Ja
 

Nej
 

Om nej, ange orsak / Om ja, ange datum och resultat
 

 

Ange var i byggnaden OVK-intyg är placerat
 

 



Har hänsy tagits vid planering av ledningssystemet för tappvarmvatten för att förhindra risken för legionella?

Ja

Nej

Om ja, ange på vilket sätt / Om nej, ange orsak

Ange vilka förebyggande åtgärder som planeras/har utförts för att skapa en god inomhusmiljö med avseende på
buller

Ange hur avfallshanteringen ska fungera med avseende på hushållsavavfall, sorterat avfal och farligt avfall

Ange vilka förebyggande åtgärder som planeras/har utförts för att skapa en god inomhusmiljö med avseende på
hygien

Utomhusmiljö
Gårdens yta

Beskriv skolgårdens utformning

Bifoga gärna en skiss över skolgården

Finns störande verksamhet intill skolan?

Bilagor
Ritning över lokaler och gård

Städchema

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som adress och personnummer. Syftet med 
en sådan behandling är för att kunna utföra myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning. 

Vi får dina uppgifter från dig via denna blankett samt vid behov ifrån lantmäteriets fastighetsregister. 
Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga 
grunden för att behandla dina personuppgifter är för att kunna utföra myndighetsutövning enlig 
miljöbalken, livsmedelslagen med flera. Dina uppgifter kommer att sparas för all framtid i enlighet med 
särskild lagstiftning, se Arkivlag (1990:782) 3§. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med allmänheten efter begäran om offentlig handling 
och de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra 
skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, 
förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter 
till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Miljönämnden i mellersta Bohuslän 212000-1322. Du har rätt att kontakta 
oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller 
för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina 
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på epost: miljoenheten@sotenas.se, via brev: 
Sotenäs kommun, Miljönämnden, 45680 Kungshamn eller via telefon 0523-66 40 00. Du når vårt 
dataskyddsombud på dso.sotenas@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, ring 08-657 61 
00 eller mejla datainspektionen@datainspektionen.se. 


