1(2)
DELEGATIONSBESLUT
Miljönämnden

Datum

Ärendenr

2021-09-23

HAL.2021.1243

Ekerö Kommun
Barn- och ungdomsenheten
Box 205
178 31 Ekerö
(Delgivningskvitto)
§ D 372

TRÄKVISTA 3:18
Anmälan enligt § 38 - Stamvägens förskola
Beslut
Miljönämnden har mottagit anmälan för verksamheten Stamvägens förskola som
drivs av Ekerö kommun, Barn- och utbildningsnämnden med organisationsnummer
212000-0050. Miljönämnden har inget att erinra mot verksamheten om den drivs i
enlighet med anmälan.
Konstaterade brister
· Det saknades tillräckligt med solskydd ute på förskolegården. Om
verksamheten fortfarande är aktiv på fastigheten Träkvista 3:18 under den
soliga perioden nästa år behöver solskyddet utökas.
Överklagande
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län enligt bilaga "Hur man
överklagar".
Information till sökande
Skulle verksamheten utöka sin verksamhet till att ha 60 barn enligt ansökan kan
ventilationen behöva ses över.
Eftersom verksamheten är anmälningspliktig omfattas den även av förordning
(1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Detta innebär att utöver det
allmänna kravet på egenkontroll i 26 kap 19 § miljöbalken (1998:808) ska det finnas:
·
·
·
·

en fastställd och dokumenterad ansvarsfördelning,
dokumenterade rutiner för kontroll av drift och underhåll av utrustningen,
rutiner för att kontinuerligt undersöka och bedöma riskerna i verksamheten
samt att dokumentera detta,
ha en förteckning över de kemiska produkterna som används och som kan
innebära en risk ur hälso- eller miljösynpunkt.

En anmälan är kopplad till verksamhetsutövaren. Om verksamheten förändras eller
upphör ska ni informera miljöenheten. Ni som verksamhetsutövare är ansvarig för att
reglerna i miljöbalken följs.
Avgift
Avgift för handläggning av anmälan med tillhörande inspektion tas ut med
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5 156 kronor i enlighet med taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område,
fastställd av kommunfullmäktige 2020-11-19, § 103. Fakturan skickas separat.
Ärendebeskrivning
Den DD MM 201Å inkom med en anmälan för sin verksamhet som omfattar xxxxx.
Verksamheten är anmälningspliktig enligt Förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
Lagstöd
§ 38 Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
_____
För Miljönämnden
Emma Nordin
Miljöingenjör
Detta beslut har signerats digitalt och saknar därför namnunderskrift.
_____
Bilaga:

Hur man överklagar

Fakturering: Ekerö Kommun, , Box 205, 178 23 Ekerö Summa: 5 156 kr
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