
Anmälan enligt hälsoskyddslagens (19.8.1994/763) 13 § 
Bilageblankett 2: skola 

 
Dnro och ankomstdatum (myndigheten ifyller)  
 

 
1. Skolans namn    

      
2. 
Öppethållnings-
tider 
(även kvällar) 

 
      

3 Personer 
 

 
Elever         st     Lärare          st    Övrig personal          st       
Kvällsanvändare             st 
 
Maximala antalet personer i fest/gymnastiksal         st    Fest/gymnastiksalens storlek      m2 
Lokalens yta: 

 
Lokalens totala yta         m2                             

Konstruktioner som dämpar ljudnivån:        
 

Lokalen finns i : 
     Skild fastighet                            Affärsfastighet                   
     Industrifastighet                         Bostadsfastighet  
 
Lokalens ventilation                                   
   Naturlig                    Maskinellt utsug                       Maskinellt intag och utsug 
 
 Funktion:  
 Full effekt, kl              Reducerad effekt, kl              Avstängd, kl        
 
Möjlighet att reglera ventilationen: ,  var och hur:       
 
Funktionstider och reglermöjligheter för gymnastiksalens ventilation:         
 
 Övriga utrymmen där ventilationen kan regleras:       
                          
Klassrum : Yta m2/ elevernas antal/ klassernas antal   
                                

4. Lokalen 

Ämnesklassrum, mörkrum och gymnastiksal 
 
Kemiklass    ja   nej   Dragskåp   ja   nej  Ventilerat och låsbart förvaringsskåp   
 
Fysikklass          ja   nej    
 
Klass för teknisk slöjd   ja   nej   Dragskåp   ja   nej   
Ventilerat och låsbart förvaringsskåp   
 
Klass för textilslöjd          ja   nej 
 
Klass för bildkonst    ja   nej   Dragskåp   ja   nej  
Ventilerat och låsbart förvaringsskåp   
 
Mörkrum                                ja   nej   
 
Gymnastik  ja   nej Omklädnings-, tvätt- och wc-utrymmen: flickor    pojkar      lärare   
 
I utrymmen finns nödvändiga strömbrytare     
 

5. Bespisning (För lokalen görs en separat anmälan om livsmedelslokal) 
 

 Tillredningskök            Serveringskök                   Distributionskök  
 
 



   
        
6. Toaletter för 
eleverna  
(och annan 
användning)  

Elever                                                                         
- flickor                  st                      - pojkar          st,      urinoarer                   st 
- tvättfat                 st                      -tvättfat         st       urineringsränna        m                    
  
- inva-WC              st 
 

 Golvbrunn                    
 
Annan användning 
- kvinnor              st                      - män          st      
Omklädningsrum 
 
  Kvinnor         m2                     Män               m2        Gemensamt            m2 
 

  Klädskåp        st             Handtvättställen          st        Duschar        st                 
 Omklädningsrum utanför lokalen                                                                                                    

                                                                                                                                                             
Övriga utrymmen 
Pausrum            m2            Arbetsrum          st/m2          Övriga rum        

8. Personalens 
sociala 
utrymmen 

WC:er, lärare                                                    Övrig personal 
Kvinnor         st      Män           st        Kvinnor         st      Män           st 

9. Städutrymmen 
 
 

 
Städcentraler        st              Städskrubbar           st       
 

  Vask                                      Golvbrunn                              Ventilation/utsug 
 

  Värmetorkning, vad                      Utrustning för upphängning av städredskap 
 

  Utrymme för golvskötselmaskiner  
 
Gårdsplan i anslutning till skolan   ja     nej  
Hur förhindrar man att damm och gyttja kommer in i lokalen: 
      
 

10. Gårdsplan 

 
Lekredskap finns  ja    nej     Redskapen och deras placering följer standarderna    

  Ansluten till organiserad avfallstransport 
 
Avfallssortering      hushålls   grov   energi  papper  glas   metall        
 

11. Avfall 

Lagring, hantering och transport av farligt avfall 
      
 
 

12. Vatten och 
avlopp 

  Anslutet till allmän vattenledning  Annat, vad          
 

  Anslutet till allmänt avlopp            Annat, vad       
 

13. 
Tilläggsuppgifter 
 

 
      

14. Bilagor   Planritning      Situationsplan   Andra bilagor, vilka       
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