
  Ändring av uppgifter 
  Denna blankett gäller för er som vill 
  anmäla ändring för er skola/förskola 
   
  

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att information du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. 

 
Postadress 
Södertälje kommun  
Miljökontoret 
151 89 Södertälje 

Besöksadress 
Campusgatan 26 

Tfn kontaktcenter 08-523 010 00 
Fax miljökontoret 08-523 046 36 
E-post miljökontoret miljokontoret@sodertalje.se 
Webbadress www.sodertalje.se  

Org-nr. 212 000-0159 
 
 

 

Uppgifter om verksamheten 
Företagets namn Lokalens/anläggningens namn 

Namn på ansvarig kontaktperson Person-/organisationsnummer 

Fakturaadress Postnr Ort 

Vänligen markera den/de verksamheter ni bedriver i er lokal 
Skolor och filialer 

 
Lokaler för undervisning och barnomsorg, skola med högst 40 elever 

 
Lokaler för undervisning och barnomsorg, skola med mer än 40, men högst 400 elever 

 
Lokaler för undervisning och barnomsorg, skola med mer än 400 elever 

Förskolor och filialer 

 
Lokaler för undervisning och barnomsorg, förskola med högst 40 barn 

 
Lokaler för undervisning och barnomsorg, förskola med mer än 40, men högst 100 barn 

 
Lokaler för undervisning och barnomsorg, förskola med mer än 100 barn 

Förskoleklass och filialer 

 
Förskoleklass (6-årsverksamhet) med högst 40 barn (ej integrerad med annan skola) 

 
Förskoleklass (6-årsverksamhet) med mer än 40, men högst 100 barn (ej integrerad med annan skola) 

 
Förskoleklass (6-årsverksamhet) med mer än 100 barn (ej integrerad med annan skola) 

Ytterligare verksamheter 

 
Fritidshem finns i skolan 

 
Idrottsanläggning finns i skolan 

 

Öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, resurscenter, särskola eller specialskola med elever över 18 
år 

 

Lokaler för undervisning förutom de som ingår i 38 § p. 3 i Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd 

 

Fastighetsägare till byggnader som innehåller någon av verksamheterna under 38 eller 45 §§ i Förordning 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Underskrifter 
 

Ort och datum Namnteckning 

Namnförtydligande 

 

mailto:miljokontoret@sodertalje.se
http://www.sodertalje.se/


 Tejp här 

 Tejp här 

   

Frankeras ej 
Mottagaren 

betalar 
portot 

 

   

 MILJÖKONTORET  
 Svarspost 

150 063 223 
151 20 SÖDERTÄLJE 
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