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Information om 

personuppgifts-

behandling 

Gislaveds kommun kommer att spara och behandla de personuppgifter du 

lämnar in till kommunen via denna blankett och eventuella bifogade 

handlingar, se bilaga 2. 
Anmälare Namn 

 
 

Utdelningsadress 
 
 

Telefonnummer E-post  
 
 

Verksamhet  Namn 
 

Person - /organisationsnummer 
 
 

Verksamhetens kontaktperson 
 
 

Datum när verksamheten ska starta 
 

Utdelningsadress 
 
 

Fastighetsbeteckning 
 

Fastighetsägare 
 

Egenkontroll-
program 

Enligt förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll ska den som bedriver anmälningspliktig 
verksamhet ha ett dokumenterat egenkontrollprogram. Sker detta? 

 Ja 

 Nej 

Anmälan avser  Ny verksamhet 

 Ändring av befintlig verksamhet 

 Övertagande av verksamhet 

Verksamhets 
inriktning 

 Öppen förskola 

 Förskoleklass 

 Grundskola 

 Specialskola 

 Förskola 

 Öppen fritidsverksamhet 

 Gymnasieskola 

 Sameskola 

 Fritidshem 

 Grundsärskola 

 Gymnasiesärskola 

 Internationell skola  

 Annat: ange inriktning 
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Beskrivning av 
verksamheten 

Antal barn/elever 
 
 

Antal avdelningar/klasser 
 
 
Åldersintervall 
 
 
Tider för verksamheten 
 
 

Finns följande inom verksamheten? 
Slöjdsal 

 Ja 

 Nej 
Kemi- och/eller fysiksal 

 Ja 

 Nej 
Gymnastiksal och/eller omklädningsrum med duschar 

 Ja 

 Nej 
 
Typ av ventilation  
 
 

Övrig 
information 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Underskrift Signatur 
 
 

Datum 

Namnförtydligande 
 
 



  
Anmälan  
Förskola, skola eller annan undervisning 

 

3 
BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 
 
POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON  E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO 
 
Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-81000  kommunen@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225 
332 80 Gislaved Gislaved   gislaved.se  

 

BILAGA 1 
När får verksamheten starta? 
Verksamheten får påbörjas tidigast SEX VECKOR EFTER att anmälan gjorts.  
 
Vem ska göra anmälan? 
Den som ska driva verksamheten benämns ”verksamhetsutövare” och ska fylla i anmälningsblanketten. Om 
flera anmälningspliktiga verksamheter kommer att finnas inom anläggningen ska varje verksamhet anmälas var 
för sig. Om det finns flera verksamhetsutövare (till exempel flera olika företag) inom lokalen ska varje 
företag lämna in en egen anmälan.  
  
Avgifter   
För handläggning av anmälan enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd tas en avgift ut 
enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige i respektive kommun. Faktura skickas separat.   
 
Observera   
Om man tar i bruk en lokal för förskola/skola eller annan undervisning utan att göra en anmälan i förväg, 
medför detta att en straffavgift så kallad miljösanktionsavgift tas ut. Avgiften kan även tas ut om man inte 
varit medveten om att anmälan krävs. 
 
Till anmälan ska följande handlingar bifogas 

 
 
  Ritning över lokalen med information om rummens användning och där fasta installationer som till 

exempel toaletter, skötbord, städutrymmen, förråd, torkskåp, tvättmaskin m.m. ingår. Antal personer 
som beräknas vistas i respektive lokal ska anges.  

 Ventilationsritning med uppgifter om vilken typ av ventilationssystem som finns i lokalen. Var tilluft 
kommer in och var frånluft går ut ska vara markerat. Ange flödet, det bör vara minst sju liter per 
sekund och person som samtidigt vistas i lokalen samt 0,35 liter per sekund och kvadratmeter golvyta. 
Koldioxidhalten får inte överstiga 1 000 ppm där barn vistas. 

 Vatten- och avloppslösning om lokalen inte är ansluten till kommunalt VA.  
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BILAGA 2  

INFORMATION OM PERSONUPGIFTER & PERSONUPPGIFTSBEHANDLING 
 
Gislaveds kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, personnummer, 
telefonnummer, e-postadress och postadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna handlägga din 
anmälan.  
 
De personuppgifter som Gislaveds kommun kommer spara och behandla är de uppgifter som du lämnar till 
oss i samband med anmälan. Om du inte lämnar in de uppgifter som behövs för anmälan kan Gislaveds 
kommun inte pröva ditt ärende eller så prövas ärendet i befintligt skick vilket ökar risken för att Gislaveds 
kommun avvisar ärendet. 
 
Gislaveds kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning – Gislaveds kommun 
måste få in en anmälan om du vill bedriva någon form av undervisning. De inlämnade personuppgifterna 
bevaras.  
 
De personuppgifter Gislaveds kommun behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi använder 
för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Gislaveds kommun kan även 
komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. 
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 
 
Personuppgiftsansvarig är bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo. Du har rätt att kontakta oss om du 
vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att 
vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du 
enklast genom att besöka oss på bygg- och miljöförvaltningen i kommunhuset, Stortorget 1, Gislaved. Du 
måste kunna styrka din identitet då du vill ha ut dina personuppgifter, få personuppgifter rättade, överförda 
eller begränsade samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. 
 
Du når Gislaveds kommuns dataskyddsombud på e-postadressen dataskyddsombud@gislaved.se  

 
Om du har klagomål på Gislaveds kommuns behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål 
till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
 

mailto:dataskyddsombud@gislaved.se
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/
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