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Anmälan av verksamhet

Enligt 38 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

För anmälan av hygienverksamhet och bassängbad finns en särskild blankett!

Verksamhetsutövare
Företagets namn

Organisationsnummer/personnummer

Adress

Postnummer och ort

Fakturaadress, om den är annan än ovanstående

Postnummer och ort

Kontaktperson

Fakturareferens/ referenskod

E-postadress

Telefonnummer dagtid

Mobiltelefonnummer

Verksamhet
Verksamhetens namn

Fastighetsbeteckning

Adress

Postnummer

Fastighetsägare

Telefon

Adress

Postnummer

Ort

Ort

Skriftligt egenkontrollprogram finns

Ja

Nej

Skol- och förskoleverksamhet samt fritidsverksamhet etc
Typ av undervisning etc

Gymnasieskola

Antal elever:

Grundskola

Antal elever:

Förskola

Antal avdelningar:

Fritidshem
Annan undervisning, typ:

Uppgifter om lokalen
Yta i m2 :

Golvbeklädnad:

Ventilationstyp:

Självdrag

Luftomsättning i l/s:

Fläktstyrd

Vatten och avlopp:

Kommunalt

Väggbeklädnad:

Lokalen avses att tas i bruk (år,datum):

Enskilt

Är bygglov/bygganmälan sökt?

Ja

Nej
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Behandling av personuppgifter

Miljönämnden behandlar dina personuppgifter i syfte att handlägga ärenden inom ramen för myndighetsutövning, med stöd av
dataskyddsförordningen artikel 6.1e.

Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
Åbylundsgatan 8 A
701 35 Örebro
Örebro

Tel 019-21 10 00 servicecenter

miljokontoret@orebro.se
www.orebro.se
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Ritning över lokalen
Till anmälan ska du bifoga en planritning över lokalen. Den ska visa rumsfördelning, användningssätt och
inredning. Lämplig skala är 1:50 eller 1:100.
I övrigt ska du bifoga de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de
anordningar, lokaler eller anläggningar som anmälan gäller.
Sökandes underskrift
Datum

Namnförtydligande

Underskrift

Blanketten sänds till
Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
701 35 Örebro

Avgift för handläggning tas ut enligt av
Kommunfullmäktige fastställd taxa (2014).

Kommunikation

Jag godkänner kommunikation via e-post

(Om du inte godkänner kommunikation via e-post kommer kommunikation ske via telefon och/eller post)

Information om taxa
Avgift för handläggning av anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd tas ut
enligt nedan för att driva:
Skol- och fritidsverksamhet; skola med mer än 400 elever:
Skol- och fritidsverksamhet; skola med mer än 100 och mindre än 400 elever:
Skol- och fritidsverksamhet; skola med högst 100 elever:
Skol- och fritidsverksamhet; förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller resurscenter:

Miljökontoret, Örebro kommun
Box 33200
Åbylundsgatan 8 A
701 35 Örebro
Örebro

Tel 019-21 10 00

11 280 kr
9 400 kr
7 520 kr
7 520 kr

miljokontoret@orebro.se
www.orebro.se

