ANMÄLAN AV FÖRSKOLA, SKOLA, FRITIDSHEM, M.M.
enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Verksamhetsansvarig
Ansvarig juridisk eller fysisk person

Organisationsnummer

Utdelningsadress
Postnummer och postort

Telefon

E-post

Mobiltelefon

Verksamhet
Verksamhetens namn

Fastighetsbeteckning

Verksamhetens adress

Postnummer och postort

Fakturaadress
Kontaktperson

Telefon

E-post

Anmälan avser
Ny verksamhet

Utökad verksamhet med

☐

☐ nya lokaler / större yta

Ange antal barn / elever: ______

☐ Gymnasieskola

☐ Fritidshem

Flytt till nya lokaler, ange adressen ni flyttar från:

☐ Förskola

☐ Grundskola

Annan typ av lokal för skolverksamhet:
Datum för start av verksamheten:
Finns kommunalt vatten?

Finns kommunalt avlopp?

Finns bygglov för verksamheten?

☐ Ja

☐ Ja

☐ Ja

☐ Nej

☐ Nej

☐ Nej

Följande uppgifter ska bifogas till anmälan
o Beskrivning av verksamheten
- Ange hur många barn / elever som verksamheten är planerad för
- Antalet avdelningar som verksamheten är planerad för (om förskola)
- Verksamhetens tider
- Annan typ av verksamhet som är kopplad till verksamheten, exempelvis fritidsavdelning, gymnastikhall
som är tillgänglig för
allmänheten,
- Annat som beskriver verksamheten och som är av betydelse för handläggningen av denna anmälan
o Ritning över lokalen
- som redovisar utrymmen för toaletter, skötrum, vilorum, undervisningssalar, omklädningsrum, m.m.
o Uppgifter om typ av ventilation
- ventilationstyp / system
- antalet personer som ventilationen är dimensionerad för i varje rum
- uppgifter om senaste OVK

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

ORG NR

POSTGIRO

341 83 Ljungby

Olofsgatan 9

0372-78 92 70 exp

212000-0670

302 50-5

E-POST

TELEFAX

WEBBPLATS

BANKGIRO

miljo.och.byggnamnden@ljungby.se

0372-78 91 42

www.ljungby.se

156-0879

o Avloppslösning om lokalen befinner sig utanför det kommunala avloppsnätet.
o Övrigt av betydelse för handläggning av anmälan.
När du skickar in anmälan är det viktigt att den är så komplett som möjligt.

Datum och underskrift
Ort och datum
Sökandes namnteckning

Namnförtydligande

Handläggningsavgift
Avgift för handläggning av anmälan tas ut enligt gällande taxa antagen av kommunfullmäktige.

Skicka blanketten till:
Ljungby kommun
Miljö- och byggförvaltningen
341 83 Ljungby
E-post: miljo.byggnamnden@ljungby.se

Information om personuppgiftsbehandling
För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt verksamhetssystem. Du har enligt
dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig själv som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa.
För att läsa mer gå in på www.ljungby.se/dataskyddsforordning
Personuppgiftsansvarig: Miljö- och byggförvaltningen

