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Blankettanvisning 

Anmälan om förskola, skola, fritidshem m.m. sker 

enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd. 

Skickas till: 

Ludvika kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Verksamhetsområde miljö och bygg 

771 82 Ludvika 

…
Sökande 
Namn Personnummer/organisationsnummer 

Gatuadress E-postadress 

Postnummer och -ort Telefonnummer dagtid Mobilnummer 

Faktureringsadress (om annan än ovan) Postnummer och ort (om annan än ovan) 

Fakturareferens (t.ex. XX-nummer, ID-nummer) Kontaktperson 

Information om förskolan, skolan etc. 
Verksamhetens namn Telefonnummer till verksamheten 

Besöksadress Postnummer och –ort Fastighetsbeteckning 

Kontaktperson Telefonnummer till kontaktperson E-postadress till kontaktperson 

Uppgifter om verksamheten 
Anmälan gäller 

 Ny verksamhet  Övertagande av verksamhet  Ändring eller utbyggnad

Planerat startdatum för verksamheten 

 Förskola  Fritidshem

 Grundskola  Specialskola

 Gymnasieskola, studieförberedande  Resurscenter

 Gymnasieskola, yrkesförberedande  Annan skola, ange vad
Antal barn/elever Antal personal 

Underskrift 
Ort och datum Namnteckning 

Namnförtydligande 

Jag medger samtidigt att mina personuppgifter registreras och hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679, 

Dataskyddslagen (2018:218) och Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). För mer information, besök www.ludvika.se/gdpr 

http://www.ludvika.se/gdpr
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Dokument som ska bifogas 

 Skalenlig planritning över anläggningen, inklusive dusch-, omklädnings- och städutrymmen samt toaletter. 

 Ventilationsintyg/OVK-protokoll med luftflöden angivna 

 Skriftliga rutiner för egenkontroll av verksamheten vilket innefattar; ansvarsfördelning, rutiner för drift och 

provtagning, kemikalieförteckning, städ- och rengöringsrutiner etc. 

Information 

Egenkontroll 

Det ska finnas ett skriftligt egenkontrollprogram för 

verksamheten. Det finns till för att olägenheter inte ska 

uppstå för människors hälsa eller för miljön. Där ska 

verksamhetens rutiner för städning, tvätt, hygien, 

smittskydd, kemikalieförteckning, avfall etc. anges. 

Dokumentet ska kunna visas upp för tillsynsmyndigheten 

vid en eventuell kontroll.  

Avgift Avgift för prövning av anmälan tas ut enligt taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 


	Namn: 
	Personnummerorganisationsnummer: 
	Gatuadress: 
	Epostadress: 
	Postnummer och ort: 
	Telefonnummer dagtid: 
	Mobilnummer: 
	Faktureringsadress om annan än ovan: 
	Postnummer och ort_2: 
	Fakturareferens tex XXnummer IDnummer: 
	Kontaktperson: 
	Verksamhetens namn: 
	Telefonnummer till verksamheten: 
	Besöksadress: 
	Postnummer och ort_3: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Kontaktperson_2: 
	Telefonnummer till kontaktperson: 
	Epostadress till kontaktperson: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	Planerat startdatum för verksamheten: 
	Förskola: Off
	Grundskola: Off
	Gymnasieskola studieförberedande: Off
	Gymnasieskola yrkesförberedande: Off
	Fritidshem: Off
	Specialskola: Off
	Resurscenter: Off
	Annan skola ange vad: Off
	Antal barnelever: 
	Antal personal: 
	Ort och datumRow1: 
	Namnförtydligande: 
	Skalenlig planritning över anläggningen inklusive dusch omklädningsoch städutrymmen samt toaletter: Off
	VentilationsintygOVKprotokoll med luftflöden angivna: Off
	Skriftliga rutiner för egenkontroll av verksamheten vilket innefattar ansvarsfördelning rutiner för drift och: Off


