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Anmälan gäller 

     Jag vill starta en ny verksamhet 

     Jag vill ta över en verksamhet 

     Jag vill flytta en verksamhet 

 

Jag vill ändra antalet barn och elever i en befintlig verksamhet 
     Minska antalet barn och elever med          stycken.     Det totala antalet barn blir: 
     Öka antalet barn och elever med             stycken.       Det totala antalet barn blir:  

Jag vill ändra lokalytan i en befintlig verksamhet 
     Minska lokalytan med            kvadratmeter.        Nya totalytan blir:                    kvadratmeter 
     Öka lokalytan med                 kvadratmeter.        Nya totalytan blir:                    kvadratmeter 
Om ni bara ska ändra lokalytan räcker det att fylla i fältet för sökande. 

 
Sökande 

Verksamhetens namn 
 

Verksamhetsansvarig 

Kontaktperson Telefon 

Organisationsnummer/Personnummer E-post 

Bolagsnamn (om annat än ovan) Faktureringsadress 

Gatuadress Postnummer och ort 

Faktureringsadress (om annan än ovan) 

 
Verksamheten 

Typ av verksamhet Antal barn och elever 
         Förskola  
         Öppen förskola  
         Nattöppen förskola   
         Förskoleklass  
         Fritidshem   
         Öppen fritidsverksamhet  
         Grundskola   
         Grundsärskola  
         Gymnasieskola  
         Gymnasiesärskola   
         Internationell skola  
         Specialskola   

Totalt antal barn och elever  
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Ålder på barn eller elever Max antal personer i lokalen samtidigt (ange antal barn respektive antal personal): 
Barn:             stycken                   Personal:             stycken 

Planerad start för verksamheten 
 

 
Lokalen 

Tänk på att till vistelseyta räknas lekrum, matsal, kapprum och toaletter.  
Du ska inte räkna med till exempel fläktrum och personaltoaletter. 

Lokalens gatuadress Postnummer och ort 

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare och kontaktperson  

Total vistelseyta i kvadratmeter Antal toaletter 

Antal skötbord (förskola) När är lokalen byggd?       

Har du frågat fastighetsägaren om tidigare verksamheter kan ha påverkat miljön i lokalen negativt? 
     Ja, följande verksamhet(er) kan ha påverkat miljön negativt: 
     Ja, men inga miljöfarliga verksamheter har förekommit. 
     Nej   

 
Ventilation 

Vilken typ av ventilation finns i byggnaden? 
       Självdrag  
       Frånluft via fläkt  
       Mekanisk från- och tilluft 

 
Utomhusmiljön 

Finns det tillgång till en egen gård eller skolgård? 
      Ja, ange antal kvadratmeter där barnen och eleverna kan vistas:  
      Nej 

Om det inte finns tillgång till egen gård eller skolgård, finns det något annat grönområde som kommer att utnyttjas?  
     Ja, ange vilket eller vilka och hur långt det är dit: 
     Nej   

Ligger verksamheten i närheten av en stor väg eller järnväg? 
     Ja, ange vilken eller vilka 
     Nej    

Har du kontaktat fastighetsägaren angående eventuella markföroreningar på fastigheten?  
     Ja, undersökningar har gjorts. Redovisa resultat till miljöförvaltningen så fort som möjligt. 
     Ja, men inga undersökningar har gjorts. 
     Nej, jag har inte kontaktat fastighetsägaren.   
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Bifoga följande till er anmälan 
1. Ritning som visar följande:  

• Lokalens rumsindelning  
• Vistelseytan i kvadratmeter för varje rum  
• Luftflöden i samtliga utrymmen  
• Antalet personer som ventilationen är dimensionerad för i varje rum  

 
2. Skiss över utomhusmiljön. Markera olika typer av ytor för utomhuslek och uppehåll,  
skuggiga platser och bil- och cykelparkeringar.   
 
3. Enklare karta över närområdet med verksamheten markerad. 
 
Kontakta fastighetsägaren om ni behöver hjälp med ritningar och ovanstående uppgifter. 
 
Övrig information 
Verksamhet får starta tidigast sex veckor efter att du gjort anmälan, om inte miljönämnden bestämmer något annat. Läs gärna 
miljöförvaltningens informationsmaterial om att starta förskola och skola innan du fyller i blanketten. Dokumentet hittar du på 
Helsingborgs stads webbplats. Anmälan är komplett när vi på miljöförvaltningen har fått in blanketten med de uppgifter och 
bilagor som vi efterfrågar. Om anmälan inte är fullständig kan du behöva göra kompletteringar. 
 
För att handlägga anmälan tar vi ut en avgift. Om du inte redovisar de uppgifter vi frågar efter och handläggningen förlängs, 
har vi möjlighet att ta ut en extra avgift för detta. Även om miljönämnden avslår anmälan debiterar vi för handläggningen av 
ärendet. Om du startar verksamheten innan du har gjort en anmälan tar vi ut en miljösanktionsavgift. För att få reda på de 
aktuella avgifterna kontakta Helsingborgs kontaktcenter.  
 
När detta ärende hanteras kan det bli aktuellt att registrera dina personuppgifter. För ytterligare information kontakta oss.  
Har du frågor kring anmälan kontakta oss via Helsingborg kontaktcenter via maila kontaktcenter@helsingborg.se eller telefon 
042-10 50 00. 
 
Datum och underskrift 

Datum  
      
Namnunderskrift Namnförtydligande 

 
 

mailto:kontaktcenter@helsingborg.se

	undefined: Off
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	Minska antalet barn och elever med: Off
	Öka antalet barn och elever med: Off
	Minska lokalytan med: Off
	Öka lokalytan med: Off
	Verksamhetens namn: 
	Verksamhetsansvarig: 
	Kontaktperson: 
	Telefon: 
	OrganisationsnummerPersonnummer: 
	Epost: 
	Bolagsnamn om annat än ovan: 
	Faktureringsadress: 
	Gatuadress: 
	Postnummer och ort: 
	Faktureringsadress om annan än ovan: 
	undefined_4: 
	Antal barn och eleverFörskola: 
	undefined_5: 
	Antal barn och eleverÖppen förskola: 
	undefined_6: 
	Antal barn och eleverNattöppen förskola: 
	undefined_7: 
	Antal barn och eleverFörskoleklass: 
	undefined_8: 
	Antal barn och eleverFritidshem: 
	undefined_9: 
	Antal barn och eleverÖppen fritidsverksamhet: 
	undefined_10: 
	Antal barn och eleverGrundskola: 
	undefined_11: 
	Antal barn och eleverGrundsärskola: 
	undefined_12: 
	Antal barn och eleverGymnasieskola: 
	undefined_13: 
	Antal barn och eleverGymnasiesärskola: 
	undefined_14: 
	Antal barn och eleverInternationell skola: 
	undefined_15: 
	Antal barn och eleverSpecialskola: 
	Antal barn och eleverTotalt antal barn och elever: 
	Ålder på barn eller elever: 
	Planerad start för verksamheten: 
	Lokalens gatuadress: 
	Postnummer och ort_2: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Fastighetsägare och kontaktperson: 
	Total vistelseyta i kvadratmeter: 
	Antal toaletter: 
	Antal skötbord förskola: 
	När är lokalen byggd: 
	Ja följande verksamheter kan ha påverkat miljön negativt: Off
	Ja men inga miljöfarliga verksamheter har förekommit: Off
	Nej: Off
	Självdrag: Off
	Frånluft via fläkt: Off
	Mekanisk från och tilluft: Off
	Ja ange antal kvadratmeter där barnen och eleverna kan vistas: Off
	Nej_2: Off
	Ja ange vilket eller vilka och hur långt det är dit: Off
	Nej_3: Off
	Ja ange vilken eller vilka: Off
	Nej_4: Off
	Ja undersökningar har gjorts Redovisa resultat till miljöförvaltningen så fort som möjligt: Off
	Ja men inga undersökningar har gjorts: Off
	Nej jag har inte kontaktat fastighetsägaren: Off
	Datum: 
	Namnförtydligande: 
	Text1: 
	0: 
	0: 
	1: 

	1: 
	1: 
	0: 
	0: 
	0: 
	1: 

	1: 
	0: 
	1: 
	0: 
	0: 

	1: 
	0: 






	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 


