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ANMÄLAN LOKAL/ANLÄGGNING
enligt 38 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
Myndighetsnämnden
- Undervisningsverksamhet

Anmälare

Fastighetsägare (om annan än anmälare)

Namn

Namn

Adress

Adress

Postnummer och ort

Postnummer och ort

Person- /organisationsnummer

Person- /organisationsnummer

Telefon (dagtid)

Telefon (dagtid)

Mejladress

Mejladress

Uppgifter om verksamheten
Verksamhetens namn

Organisationsnummer

Verksamhetens adress

Postnummer och ort

Faktureringsadress (om annan än ovanstående)

Postnummer och ort

Kontaktperson

Telefon

Fastighetsbeteckning

Anmälan avser
Förskola

Öppen förskola

Fritidshem

Öppen fritidsverksamhet

Förskoleklass

Grundskola

Gymnasieskola

Särskola

Specialskola

Sameskola

Fristående skola

Riksinternatskola

Resurscenter

Beskrivning av verksamheten inklusive omfattning

Besöksadress

Postadress

Telefon

Telefax

E-post (E-mail)

Hemsida (URL)

Djurgårdsgatan 1

S-576 80 SÄVSJÖ

+46 382 152 00

+46 382 152 10

kommun@savsjo.se

www.savsjo.se
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Fortsättning, beskrivning av verksamheten inklusive omfattning

Information
UTDRAG UR 38 § FÖRORDNINGEN (1998:899) OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD
Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera
3 förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola,
specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.
En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.
BILAGOR
Till anmälan ska bifogas erforderliga planritningar där fasta installationer som till exempel toaletter, handfat, rumsindelning,
förråd, städ- och omklädningsutrymme, arbetsplatser med mera ingår. Typ av ventilation ska redovisas tillsammans med
erforderligt ritningsunderlag.
MILJÖSANKTIONSAVGIFT
Miljösanktionsavgift ska tas ut om inte anmälan görs innan verksamheten startas. Enligt förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter är avgiften 3000 kronor. Avgiften ska tas ut även om verksamhetsutövaren inte varit medveten om att en
anmälan krävs.
Kontakta Miljö- och byggenheten för närmare upplysningar, telefon 0382-152 62.

Sökandens underskrift
Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Anmälan skickas till: Sävsjö kommun, Myndighetsnämnden, 576 80 Sävsjö.

För handläggning av ärendet kommer en avgift att tas ut enligt en taxa fastställd av kommunfullmäktige.
De uppgifter som ni har lämnat på denna blankett kommer att registreras, lagras och behandlas automatiskt. Myndighetsnämnden är personuppgiftsansvarig
och ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

Besöksadress

Postadress

Telefon

Telefax

E-post (E-mail)

Hemsida (URL)

Djurgårdsgatan 1

S-576 80 SÄVSJÖ

+46 382 152 00

+46 382 152 10

kommun@savsjo.se

www.savsjo.se

