Anmäla utökning av antal barn eller väsentlig ändring av skol- eller förskolelokal
Om förändringar görs i skol- eller förskoleverksamhet kan du behöva anmäla det till miljö- och stadsbyggnadskontoret. Kontoret ska ges
möjlighet att bedöma om förändringen är lämplig med hänsyn till miljö- och hälsoaspekter. Ändringen kan gälla till exempel byte av lokal,
om- eller tillbyggnad eller förändrat elev- eller barnavtal.
Förändringar av verksamheten även kan kräva annan anmälan eller ansökan, till exempel ansökan om bygglov eller anmälan av
livsmedelshantering. Även andra förvaltningar kan behöva informeras om förändringar, till exempel lärande- och kulturförvaltningen eller
teknik- och fastighetsförvaltningen.

Att tänka på
Verksamhetens egenkontroll för inomhusmiljö och miljöpåverkan kan behöva anpassas utifrån förändringarna.
Om du utökar, uppfylls rekommendationerna om yta per barn?
Har skolan eller förskolan minst två toaletter utöver personaltoalett? Antalet toaletter bör regleras av antal elever/barn och det bör
finnas en toalett per max 15 elever/barn.
Räcker ventilationen till för den planerade förändringen?
Är radonmätningar gjorda (gäller nya lokaler)?
Det är alltid den som är verksamhetsutövare som ansvarar för att verksamheten är anpassad till lokalens förutsättningar.

Detta behöver du bifoga 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).

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
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Anmäla utökning av antal barn eller väsentlig ändring av skol- eller
förskolelokal
* Obligatoriska fält

Anmäla utökning av antal barn eller väsentlig ändring av skol- eller förskolelokal
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 kontaktuppgifter
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

Väsentlig ändring av lokalen
Beskriv ändringen

Verksamhetsändringen är planerad till

Ange lokalytan: (kvadratmeter)

Hur stor yta har barnen/eleverna tillgång till efter ändring

Ange antal toaletter som är tillgängliga för barnen/eleverna efter
ändringen

Finns det dagsljus i alla rum där barnen vistas stadigvarande?
Ja
Nej

Beskriv vad rummet används till

Har luftflödesmätningar gjorts som visar ventilationens kapacitet
Ja
Nej

Dessa bilagor ska bifogas
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)

Utökning av antalet barn
Antal barn före utökning

Antal barn efter utökning

Antal toaletter tillgängliga för barnen

Uppfyller ventilationen ett utluftsflöde på minst 7 lit/sek och person
plus ett tillgg på minst 0,35 lit/sek per meter golvyta?
Ja
Nej

Hur stor yta är tillgänglig per barn efter utökningen (7,5 kvm/barn
rekommenderas)

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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