
 

Anmälan enligt hälsoskyddslagens (19.8.1994/763) 13 § 

Bilageblankett 3: daghem 

Dnro och ankomstdatum (myndigheten ifyller)  

 

 

Daghemmets 
namn 

 
      
 
 

Öppethållnings-
tider 

 
      
 

Personantal 
 

 
Barn:                            barnplatser          
         
Vårdpersonal:              personer                Annan personal:           personer 
 

Lokalen  
Lokalens totala yta               m

2
                    

 
Konstruktioner som dämpar ljudnivån?       
 

Lokalen finns i                   Egen fastighet                           Affärsfastighet                   
                                          Industrifastighet                         Bostadsfastighet 

Lokalens ventilation                                   
   Naturlig                    Maskinellt utsug                       Maskinellt intag och utsug 
 
 Funktionstid:  
 Full effekt, kl              Reducerad effekt, kl              Avstängd, kl        
 
Möjlighet att reglera ventilationen: ,  var och hur:       
                          

Gruppernas namn, åldersfördelning, gruppstorlek och grupprummens arealer m
2
 

      
      
      
      

      
      

Bespisning  
 Tillredningskök            Serveringskök                   Distributionskök  

 
För lokalen görs en separat ansökan om godkännande av livsmedelslokal   
 

WC- och 
tvättutrymmen för 
barnen 
 

 Avdelningens namn         
 
      
 
      
 
      
 
      

 
 
WC:er           st     
 
WC:er           st     
 
WC:er           st     
 
WC:er           st     
 

                                  
 
Handtvättställ        st      
 
Handtvättställ        st      
 
Handtvättställ        st      
 
Handtvättställ        st      
 

 
 
Annan tvättplats       st 
 
Annan tvättplats       st 
 
Annan tvättplats       st 
 
Annan tvättplats       st 

 
 Golvbrunnar            st                                        Inva WC:er         st 

 



 

Sociala utrymmen 
för personalen 

Omklädningsrum 
 
  Kvinnor             m

2
            Män          m

2
       Gemensamt           m

2
 

 
 Handtvättställ           st      Duschar           st   

 
 Klädskåp             st           Omklädningsrum utanför lokalen         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

WC-er för                                                                  
 
Kvinnor         st                            Män          st                
 

 
Måltidsutrymmen           m

2
                Arbetsrum              st/m

2
           

 

Städutrymmen 
 

 
Städcentraler        st              Städskrubbar           st       
 

  Vask                                      Golvbrunn                              Ventilation/utsug 
 

  Värmetorkning, vad                            Utrustning för upphängning av städredskap 
 

  Utrymme för golvskötselmaskiner  
 

Gårdsplan Gårdsplan i anslutning till daghemmet   ja     nej  
 
Om nej, vilket område används till utevistelse: 
      
 
Hur förhindrar man att damm och gyttja kommer in i lokalen: 
      
 
 

 
Lekredskap finns   ja   nej     Redskapen och deras placering följer standarderna    
 

Avfall   Ansluten till organiserad avfallstransport 
 

Avfallsortering      hushålls    grov     glas     metall    papper    energi   farligt         
 

Vatten och avlopp  
  Anslutet till allmän vattenledning  Annat, vad          

 
  Anslutet till allmänt avlopp            Annat, vad       

 

Tilläggsuppgifter 
 
 
 
 

 
      
 
 
 

Bilagor   Planritning      Situationsplan   Andra bilagor, vilka       
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