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0B

2012-09-01

Skola, förskola, utbildning
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Den som avser att driva förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet,
förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola,
riksinternatskola eller resurscenter måste göra en anmälan till miljö- och byggnämnden innan
verksamheten påbörjas. Det regleras i 38 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.

Anmälningsplikt enligt
enligt miljöbalken
Anmälningsplikt gäller undervisningsverksamhet för barn upp till 18 år, inklusive
gymnasieskola.
Syftet med anmälan är att miljö- och byggnämnden ska få möjlighet att i förväg ta ställning
till om den anmälda verksamheten och dess lokaler kan godtas ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt. Vi får också en möjlighet att ge råd, begära förändringar eller förbjuda att
verksamheten startar. Anmälan ska vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och
tekniska beskrivningar som behövs för att vi ska kunna bedöma lokalernas lämplighet med
avseende på risken för olägenheter för människors hälsa och miljön. Anmälan ska göras till
miljö- och byggnämnden i Bollnäs kommun. Blanketten finns på Bollnäs kommuns hemsida.
Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts om inte miljö- och
byggnämnden bestämmer något annat. Möjligheterna att lokaler och utrustning utformas på
ett bra sätt från början ökar dock om verksamhetsutövaren i ett tidigt skede tar kontakt med
samhällsbyggnadskontoret. Felaktiga lösningar kan vara problematiska att åtgärda i efterhand.
En anmälan ska göras vid nyetablering, vid ändrad verksamhetsutövare eller när
verksamheten ändras så pass mycket att det är av betydelse för människors hälsa och miljö.
Anmälningsplikt gäller till exempel om en skola eller förskola expanderar med nya lokaler.
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Om en skola påbörjar förskoleverksamhet i sina lokaler är detta anmälningspliktigt eftersom
det är en annan typ av verksamhet. Detta gäller också om man startar ett fritidshem i en redan
anmäld verksamhet. En utökning av antalet barn eller elever i befintliga lokaler är dock inte
anmälningspliktigt.

Miljösanktionsavgift för utebliven anmälan
Den som startar sin verksamhet innan en anmälan gjorts till miljö- och byggnämnden kan få
betala en miljösanktionsavgift enligt förordning (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgift.
Avgiften för t ex skolor och förskolor är för närvarande 3000 kronor.

Tillsyn enligt miljöbalken
Enligt förordningen om tillsyn (1998:900) och 45 § förordningen (SFS 1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska särskild uppmärksamhet när det gäller tillsyn
ägnas åt byggnader, lokaler och anläggningar för bland annat vård undervisning och annat
omhändertagande.

Avgifter för tillsyn enligt miljöbalken
miljöbalken
En handläggningsavgift tas ut för anmälan. Förskolor och skolor betalar timavgift för tillsyn
enligt miljöbalken. Avgifterna är antagna i Kommunfullmäktige.

Miljöbalkens krav på egenkontroll
För barnen är det viktigt med en god inomhusmiljö och att de inte utsätts för hälsorisker i
skolan eller förskolan. Egenkontrollen är ett verktyg för att se till att man lever upp till
miljöbalkens grundläggande krav på resurshushållning och hänsyn till hälsa och miljö.
Alla som bedriver en verksamhet ska enligt miljöbalken fortlöpande planera och kontrollera
sin verksamhet för att motverka och förebygga hälsoproblem eller skador på miljön. För
anmälningspliktiga verksamheter, t.ex. skolor och förskolor, gäller dessutom mer preciserade
krav på egenkontrollen. Kraven finns i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll
(SFS:1998:901).
Genom egenkontrollen kan man motverka och förebygga olägenhet för människors hälsa eller
påverkan på miljön. En väl fungerande egenkontroll ger goda förutsättningar för att fel på
utrustning, olämplig inredning, felaktiga rutiner eller andra brister upptäcks innan de orsakar
besvär, hälsoproblem eller miljöpåverkan. Exempel på riskfaktorer i barnens inomhus- och
utomhusmiljö som bör ingå i egenkontrollen är t.ex. buller och höga ljudnivåer, undermålig
städning, radon, bristfällig luftkvalitet, fuktskador, temperaturförhållanden etc. Även
verksamhetens miljöpåverkan genom t.ex. energiförbrukning, avfallshantering,
kemikalieanvändning etc. bör ingå i egenkontrollen.
Genom att ha en bra egenkontroll i din verksamhet så kan du visa, inte bara för
tillsynsmyndigheten, utan också för föräldrar, barn och personal att verksamheten är miljöoch hälsomässigt kvalitetssäkrad.
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Livsmedelshantering
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Vilka räknas som livsmedelsverksamheter
livsmedelsverk samheter
Om du är livsmedelsföretagare, privatperson, förening eller har en tillfällig verksamhet som
hanterar livsmedel för regelbunden försäljning eller överlåtelse räknas det som
livsmedelsverksamhet och du ska göra en anmälan om registrering.
Om du tillhandahåller dricksvatten till tex. kommersiella eller offentliga verksamheter
(camping, vandrarhem, skolor, sjukhem osv) eller livsmedelsverksamheter som använder
vatten till dryck eller matlagning gäller att verksamheten också ska anmälas, samt att vissa
krav på vattenkvalité ska uppfyllas.
Så här gör du en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning
Innan du startar eller övertar en befintlig livsmedelsverksamhet ska du:
1. Anmäla till Samhällsbyggnadskontoret, Bollnäs kommun att du planerar starta en
livsmedelsverksamhet.
2. Fylla i blanketten Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning. Blanketten finns
på Bollnäs kommuns hemsida.
3. Skicka den i fyllda och underskrivna blanketten till: Samhällsbyggnadskontoret,
821 80 Bollnäs.
Därefter får verksamheten påbörjas tidigast två veckor efter att du skickat in
anmälningsblanketten, alternativt påbörjas efter att du fått beslut om registrering.
När verksamheten kommit igång gör Samhällsbyggnadskontoret en första kontroll. Då
kontrolleras bland annat att anläggningen är inredd och utrustad för ändamålet och att
fungerande rutiner (egenkontroll) finns.
Avgifter
För registreringen är avgiften f.n. 600 kronor. Dessutom tillkommer en årlig kontrollavgift.

Enskild avloppsanläggning
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Vissa skolor har egna avloppsanläggningar. Avloppsvatten (WC, tvätt-, disk-, dusch) från
skolans verksamheter ska renas i en anläggning. Det renade avloppsvattnet som släpps ut får
inte påverka miljön negativt. Miljö- och byggnämnden har tillsynen.

Mer information får du av:
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Ulrica Brorén
Samhällsbyggnadskontoret
Tfn: 0278-251 69
E-post: ulrica.broren@bollnas.se
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Elisabet Walldén
Samhällsbyggnadskontoret
Tfn: 0278 – 250 34
E-post: elisabet.wallden@bollnas.se
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www.bollnas.se
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