Anmäla start av skola eller förskola
Den som startar en skola, förskola eller annan pedagogisk omsorg ska göra en anmälan till miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Anmälan
ska inkomma minst sex veckor innan verksamheten ska starta. Notera att även utomhusförskolor är anmälningspliktiga.
Om barnomsorgs- och undervisningslokaler byggs om eller byggs till behöver du söka bygglov. Det gör du på e-tjänsten Ansöka om lov
eller anmäla en anmälningspliktig åtgärd.

Egenkontroll enligt miljöbalken
Skolor och förskolor ska enligt miljöbalken ha en särskild skriftlig förteckning, ett egenkontrollprogram, över vem som ansvarar för frågor
som gäller miljöbalken. Den som är verksamhetsutövare ska fortlöpande undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och
miljösynpunkt. Egenkontrollprogrammet utformas i samråd med miljö- och stadsbyggnadskontoret och ska kunna uppvisas vid förfrågan.

Tillsyn enligt miljöbalken
Miljö- och stadsbyggnadskontoret ska enligt miljöbalken utöva tillsyn i skolor och förskolor. För detta tas en årlig avgift ut. Miljö- och
stadsbyggnadsnämnden kan, med stöd av miljöbalken, ingripa för att undanröja eller hindra att olägenhet för människors häls uppstår.

Anmälan enligt livsmedelslagen
Alla anläggningar som hanterar livsmedel ska kontrolleras av och registreras hos miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Om din verksamhet
hanterar livsmedel, anmäl det på e-tjänsten som heter Anmäla livsmedelsanläggning.

Luftkvalitet
Lokaler där personer vistas mer än tillfälligt ska utformas så att luftkvalitèn är bra. Dålig ventilation kan ge trötthet och irritation i luftvägar
och ögon. Ventilationen bör vara fläktstyrd till- och frånluft, för att garantera ett uteluftsflöde på minst 7 l/s och person samt ett tillägg på minst
0,35 l/s per meter golvarea. Fastighetsägaren ska lämna uppgifter om hur många personer som kan vistas i respektive rum utifrån
ventilationen.
Fukt- och luktskador ska alltid utredas och åtgärdas. Var observant på missfärgningar, avvikande lukt och bubblor i mattor.

Radon
I skolor och förskolor ska radonhaltens årsmedelvärde inte överstiga 200 Bq/m.

Detta behöver bifogas i e-tjänsten, ha dokumenten till hands
En skalenlig ritning (1:50) över lokalen där rumsnummer och typ av rum framgår.
Ett protokoll från den obligatoriska ventilationskontrollen där luftflödesprotokoll och ventilationsdimensionering framgår.
Resultat av radonmätningar (för nya lokaler).
Verksamhetens egenkontrollprogram.

Om du skickar in anmälan via post ska den sändas till:
Lidingö stad
Miljö- och stadsbyggnadskontoret
181 82 Lidingö

Lidingö stad, Besöksadress: Stockholmsvägen 50 Postadress: 181 82 Lidingö
Telefon: 08-731 30 00 Webbplats: www.Lidingo.se

Sida 1 av 4

Anmäla start av skola eller förskola
* Obligatoriska fält

Anmäla start av skola eller förskola
Genom att jag klickar ”Slutför” i sista steget av denna e-tjänst är jag medveten om att de personuppgifter jag angett kommer
behandlas av Lidingö stad för handläggning av detta ärende. Läs mer på www.lidingo.se/gdpr om hur Lidingö stad hanterar
personuppgifter.
Ja

Sökandens kontaktuppgifter
Personnummer

Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

E-post

Telefon

Mobil

Skolans/Förskolans uppgifter
Skolans/Förskolans namn

Verksamhetsutövare

Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Ort

E-post

Telefon

Mobil

Kontaktperson
Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

E-post

Telefon

Mobil

Lidingö stad, Besöksadress: Stockholmsvägen 50 Postadress: 181 82 Lidingö
Telefon: 08-731 30 00 Webbplats: www.Lidingo.se
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Fakturamottagare
Företagsnamn

Person-/organisationsnummer

Förnamn

Efternamn

Adress

Postnummer

Ort

E-post

Telefon

Mobil

Typ av verksamhet
Ange verksamhet
Förskola
Gymnasium

Förskola, ange antal avdelningar
Skola
Annan pedagogisk omsorg

Skola, ange årskurs

Annan pedagogisk omsorg, ange vilken

Antal elever/barn som ska vistas i lokalerna

Verksamhetsstart planerad till

Verksamhetens regi
Kommunal

Typ av lokal
Befintlig lokal

Fristående

Byggår

Bygglov/bygganmälan beviljad

Lokalyta (totalt kvadratmeter)

Fastighetsägare

Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Postnummer

Ort

Lidingö stad, Besöksadress: Stockholmsvägen 50 Postadress: 181 82 Lidingö
Telefon: 08-731 30 00 Webbplats: www.Lidingo.se

Nybyggd lokal
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Bilagor
En skalenlig ritning (1:50) över lokalen där rumsnummer och typ
av rum framgår

Ett protokoll från den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK)
inklusive luftflödesprotokoll och ventilationsdimensionering
framgår

Resultat av radongasmätningar (för nya lokaler)

Verksamhetens egenkontroll enligt miljöbalken

Sökandes underskrift
Ort och datum

Underskrift

Lidingö stad, Besöksadress: Stockholmsvägen 50 Postadress: 181 82 Lidingö
Telefon: 08-731 30 00 Webbplats: www.Lidingo.se
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