Anmälan av verksamhet enligt 38 §
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd

Blanketten skickas till Miljöförvaltningen, 501 80 Borås eller miljo@boras.se

Anmäl er verksamhet till oss senast sex veckor innan ni startar verksamheten. Till anmälan ska ni
bifoga en situationsplan över lekgårdens placering och utformning, radonmätning från lokalerna, en
planritning och en beskrivning av ventilationen tillsammans med protokoll från obligatorisk
ventilationskontroll (OVK) och luftflödesmätning. Om det saknas uppgifter i er anmälan skickar vi den
tillbaka till er för komplettering. Vi tar ut en avgift för handläggning av anmälan av verksamhet enligt
38 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Uppgifter om sökande
Sökandes namn

Person- eller organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Postnummer

Postort

Fakturareferens (till exempel YY-nummer, ID-nummer)
Kontaktperson

Telefon dagtid, helst mobiltelefon

E-postadress

Uppgifter om verksamheten som anmälan avser
Verksamhetens namn

Anmälan gäller

 Ny verksamhet
 Ändring eller utbyggnad av lokal

 Övertagande av verksamhet
 Byte av lokal

Fastighetsbeteckning
Besöksadress

Postnummer

Postort

Planerat startdatum

Slutdatum (vid tidsbegränsad verksamhet)

Övriga upplysningar

Ja tack, skicka återkoppling på anmälan endast med e-post.
Skicka återkoppling på ansökan med vanlig post.
Miljöförvaltningen
POSTADRESS

501 80 Borås

BESÖKSADRESS

Sturegatan 42

WEBBPLATS

boras.se

E-POST

miljo@boras.se

TELEFON

033-35 30 00

FAX

033-35 30 25

Uppgifter om lokalen där verksamheten ska bedrivas (gäller alla typer av verksamheter)
Typ av ventilation

 Självdrag (S)
 Från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX)

 Mekanisk frånluft (F)
 Mekanisk till- och frånluft (FT)

Följande dokument är obligatoriska att skickas in tillsammans med anmälan!


Planritning där alla fasta installationer, till exempel toalett, omklädningsrum,
rumsindelning, arbetsplatser, förråd med mera är inritade.



Situationsplan över lekgårdens placering och utformning (närhet till trafik, natur,
industri och möjlighet till solskydd).



Radonmätning



Uppgifter om ventilationen, OVK, och personbelastningskarta (antal personer som
ventilationen är dimensionerad för i varje rum).
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Uppgifter om lokal för förskola, fritidsverksamhet, skola med flera verksamheter
Typ av verksamhet

 Förskola
 Fritidshem
 Grundskola
Antal elever/barn

 Förskoleklass
 Öppen fritidsverksamhet
 Gymnasieskola
Antal personal

 Öppen förskola
 Särskola

Lokalens yta (m2)

Antal avdelningar

Radon

Har radonmätningar utförts?

 Ja

Bifoga mätresultat.

 Nej

När planerar ni att göra radonmätningen? ......................................................

 Beskrivning av vilken möjlighet det finns för barnen eller eleverna att vistas i skugga
utomhus.
 Hur förebygger ni buller inomhus och utomhus? Beskriv akustikåtgärder.
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Avgifter för tillsynen
 Miljöförvaltningen tar ut en avgift för handläggning av anmälan av verksamhet enligt 38 §
förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, enligt taxa fastställd av
kommunfullmäktige. Om en verksamhet startas utan att anmälan gjorts till
Miljöförvaltningen kan en miljösanktionsavgift, enligt miljöbalken komma att tas ut. Efter
nämndens klassning av er verksamhet ska ni betala en årlig tillsynsavgift, enligt taxa
fastställd av kommunfullmäktige.
Ni behöver kontrollera er verksamhet
 Tänk på att ni som verksamhetsutövare omfattas av förordning (1998:901) om
verksamhetsutövarens egenkontroll. Egenkontroll innebär att ni som verksamhetsutövare
ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka, förebygga och i
förekommande fall undanröja olägenhet för människors hälsa eller miljön. Egenkontrollen
ska anpassas till verksamhetens risker och behov, den kan alltså se olika ut för olika typer
av verksamheter.

Nedläggning av verksamheten
 Kom ihåg att meddela oss när ni lägger ner er verksamhet. Enklaste sättet är att skicka
ett e-brev till vår officiella e-brevlåda, miljo@boras.se. Fortsätter er verksamhet in på
ett nytt år så får ni betala tillsynsavgiften även för det året.

Personuppgiftslagen (PUL) (SFS 1998:204)
Personuppgifterna kommer att dataregistreras för att underlätta handläggningsrutinerna
av ärendet. Vid frågor eller om du vill att personuppgifterna ska ändras, vänligen kontakta
Miljöförvaltningen på tel. 033-35 30 00.
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