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Anmälan av förskola, skola, fritidshem med mera
Enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Sökande
Namn

Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Kontaktperson

Telefon

Ort

E-post

Verksamhet

Verksamhetens namn
Kontaktperson

Telefon

Verksamhetens adress

Postadress

Fakturaadress, postnummer och ort
Datum för start av verksamhet

Anmälan avser
Ny verksamhet

Utökad verksamhet med

Antal barn/elever

Flytt till nya lokaler. Ange adressen ni flyttar från:

☐Förskola

☐Grundskola

☐Gymnasieskola

Annat:
Datum för start av verksamhet

Postadress: 447 80 Vårgårda ● Besöksadress: Kungsgatan 45
Vx: 0322-60 06 00 ● Fax: 0322-60 09 60 ● Org.nr: 212000-1454
E-post: kommunen@vargarda.se ● Hemsida: www.vargarda.se

☐Fritidshem
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Följande uppgifter ska bifogas anmälan:
•
•
•
•
•

Antal barn/elever som verksamheten är planerad för.
Antal avdelningar som verksamheten är planerad för (förskolan).
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.
Uppgifter om typ av ventilation och antalet personer som ventilationen är dimensionerad för i
varje rum.
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.

Avgifter
För handläggning av anmälan tas en timavgift ut enligt kommunfullmäktiges taxa. För information om
aktuell timavgift kontakta bygg- och miljöenheten. När du skickar in din anmälan är det viktigt att den
är så komplett som möjligt för att minska handläggningstiden.
Utdrag ur 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)
Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen
fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola,
fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
Anmälan ska göras till den kommunala nämnden i den kommun där verksamheten avses drivas eller
arrangeras.
En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det anmälan har gjorts.

Verksamhetsansvariges namnteckning
Ort och datum

Sökandes namnteckning

Namnförtydligande

Upplysningar
Kontakta bygg- och miljöenheten för närmare upplysningar på telefon 0322-600 600.
Vårgårda kommun bygg- och miljöenheten, sparar och behandlar personuppgifter enligt gällande
lagstiftning. Från 25 maj 2018 görs behandlingen enligt EU:s dataskyddsförordning (även kallad
GDPR) och enligt Sveriges dataskyddslag. De personuppgifter du lämnar på denna blankett kommer
att hanteras i enlighet med dessa bestämmelser. Mer information om hur vi behandlar dina
personuppgifter och om dina rättigheter som registrerad samt kontaktuppgifter hittar du
på www.vargarda.se.
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