INFORMATION

Etablering av skol- och förskoleverksamhet i Järfälla kommun
Miljö- och bygglovsnämden ansvarar för tillsynen enligt miljöbalken av bl.a. skolor, förskolor och fritidshem. Du - som verksamhetsutövare - ansvarar för att verksamheten är anpassad till lokalens förutsättningar och att de lagar och förordningar
som gäller verksamheten följs. Du ska genom att ha kunskap om verksamheten och
genom egenkontroll se till att olägenhet för människors hälsa inte uppstår.
Senast 6 veckor innan verksamheten påbörjas ska den anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen som lämnar råd och yttrar sig över lokalens lämplighet. För
detta tas en anmälningsavgift ut. Normalt krävs det också bygglov eller bygganmälan. Kontrollera detta med bygg- och miljöförvaltningens bygglovavdelning.
REGLER, RIKTLINJER OCH ALLMÄNNA RÅD TILL GRUND FÖR TILLSYN OCH
GRANSKNING AV ANMÄLAN










Miljöbalken (SFS 1998:808)
Ventilation (SOSFS 1999:25)
Radon (SOSFS 1999:22 och ändring SOSFS 2004:6)
Fukt och mikroorganismer (SOSFS 1999:21
Förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (SFS 1998:901)
Städning i skolor, förskolor och fritidsgårdar (SOSFS 1996:33)
Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus (SOSFS 2005:6)
Socialstyrelsens allmänna råd om temperatur inomhus (SOSFS 2005:15)

EGENKONTROLL

Innan verksamheten startar ska ett egenkontrollprogram upprättas. Egenkontrollen
är den metod som används för att visa att hänsynsreglerna i miljöbalken följs. Det
innebär att du på egen hand, utan uppmaning från någon myndighet, ska ta reda på
vilka lagkrav som gäller samt hålla denna kunskap uppdaterad. Därutöver ska du:





omsätta alla tillämpliga krav till lämpliga och konkreta åtgärder
genomföra skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått
undersöka och ha kunskap om hur verksamheten påverkar miljön
utforma och utföra egenkontrollen så att ni själva kan förvissa er om att alla
relevanta krav följs för hela verksamheten och att visa detta genom att dokumentera resultaten.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Bygg- och miljöförvaltningen
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen
Telefon 08-580 285 00
Telefax 08-580 174 15

Besöksadress Riddarplatsen 5, 10 tr
Postadress 177 80 JÄRFÄLLA
e-post miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se
Hemsida www.jarfalla.se

JÄRFÄLLA KOMMUN
Egenkontrollen kan och bör samordnas med tex arbetsmiljölagens krav på kontroll,
kontroll- eller ledningssystem såsom ISO 14001 eller miljöledningssystem som
Järfälla kommuns miljödiplomering. Mer om egenkontroll kan läsas i informationsbladet ”Information om egenkontroll enligt miljöbalken för skolor”. Denna skrift
kan hittas på www.jarfalla.se.
LIVSMEDELSHANTERING

Alla skolor och förskolor ska i enlighet med krav i livsmedelslagen registreras av
miljö- och bygglovsnämnden. Detta innebär att relevanta krav för egenkontroll,
utbildning, utrustning, lokaler och utrymmen ska uppfyllas.

Vid frågor, kontakta miljö- och hälsoskyddsavdelningen, tel 580 285 00.
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