
Du vill starta 
skola
Miljöförvaltningen berättar om hur vi 
tillsammans skapar den bästa miljön 
för stadens barn och unga 



Hej! 
 
Vad roligt att ni vill starta en skola i Helsingborgs stad. I vårt arbete har vi barn och 
unga i fokus. Vi arbetar för att det ska ha en bra miljö både inne och ute under den tid 
de är på skolan. Våra skolbarn ska kunna koncentrera sig på att lära sig läsa, skriva 
och räkna – utan att bli trötta av dålig luft eller buller. Det innebär bland annat att det 
ska finnas en bra ventilation, att de inte utsätts för buller, att det finns möjlighet till 
skugga på gården. Målet är en bra hälsa.    
 
I den här skriften får ni information om de regler och riktlinjer ni måste följa. Det är 
ert ansvar som verksamhetsutövare att se till att de uppfylls. Men vi finns här för 
frågor. Tillsammans kan vi skapa den bästa miljön för våra barn och unga.  
 
Lena Åkesson 
Avdelningschef på miljö- och hälsoskyddsavdelningen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontakta oss gärna 
Vi svarar gärna på frågor. Kontakta oss via Helsingborg kontaktcenter på e-post, 
kontaktcenter@helsingborg.se eller telefon 042-10 50 00.  
  

mailto:kontaktcenter@helsingborg.se


2 
 

 
Innehåll 
 
 
Anmälningsplikt enligt miljöbalken ................................................................................... 3 

Miljön inomhus ................................................................................................................. 4 

Ventilation .................................................................................................................... 4 

Buller inomhus och akustik .......................................................................................... 4 

Lokalyta ....................................................................................................................... 4 

Temperatur .................................................................................................................. 4 

Fukt .............................................................................................................................. 5 

Dagsljus ....................................................................................................................... 5 

Radon .......................................................................................................................... 5 

Val av inredningsmaterial ............................................................................................ 5 

Städning och allergi samt tvätt ..................................................................................... 6 

Toaletter ....................................................................................................................... 6 

Varmvatten .................................................................................................................. 6 

Kemikaliehantering ...................................................................................................... 6 

Avfallsutrymmen .......................................................................................................... 6 

Farligt avfall ................................................................................................................. 7 

Elektromagnetiska fält ................................................................................................. 7 

Energi .......................................................................................................................... 7 

Köldmedieanläggning .................................................................................................. 7 

Miljön utomhus ................................................................................................................ 8 

Industriområden ........................................................................................................... 8 

Miljöstörande verksamheter ......................................................................................... 8 

Förorenade områden och byggnader .......................................................................... 8 

Buller och luftföroreningar ............................................................................................ 8 

Närhet till djur ............................................................................................................... 8 

Magnetfält .................................................................................................................... 9 

Lek- och uppehållsyta utomhus ................................................................................... 9 

Störningar från undervisningsverksamhet ................................................................... 9 

Livsmedelsverksamhet .................................................................................................. 10 

Miljöbalkens hänsynsregler och egenkontroll ................................................................ 11 

 

 
  



3 
 

Anmälningsplikt enligt miljöbalken 
Ni som vill driva skola måste göra en anmälan enligt miljöbalken innan ni startar 
verksamheten (38 § förordning 1998:899 om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd). 
Gör en skriftlig anmälan och skicka den till miljöförvaltningen. 
 
Ni ska göra en anmälan vid nyetablering eller när verksamheten ändras så att det är 
av betydelse för elevernas hälsa eller miljön. Anmälningsplikten gäller till exempel 
om:  

• en befintlig skola ska börja använda nya lokaler.  
• om antalet elever i befintliga lokaler ökar.   
• en skola startar förskoleverksamhet i sina lokaler eller liknande. 

 
Syftet med anmälan är att vi ska kunna ta ställning till om er verksamhet och era 
lokaler kan godkännas ur miljö- och hälsosynpunkt. Vi får också möjlighet att ge er 
råd, kräva förändringar eller förbjuda att verksamheten startar. Ni ska anmäla 
verksamheten senast sex veckor innan den ska starta.  
 
Miljösanktionsavgift om anmälan saknas 
Om ni skickar in anmälan för sent kan ni bli skyldiga att betala en 
miljösanktionsavgift.  
 
Avgifter för anmälan och tillsyn 
Miljönämnden tar ut en avgift för anmälan och därefter en fast årlig avgift.  
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Miljön inomhus 
Ni som driver en skola är verksamhetsutövare och ansvarar för att eleverna inte vistas 
i lokaler som kan utgöra en risk för deras hälsa.   
 
Ventilation 
Vi människor, byggnadsmaterial och inredning förorenar luften i en lokal. Dålig 
ventilation kan ge upphov till bland annat huvudvärk, trötthet, klåda och irritationer i 
ögon och luftvägar samt allergiska besvär. För att minska risken för att elever och 
vuxna ska få besvär ska ventilationen vara anpassad för verksamheten och måste 
regelbundet skötas om.  
 
Ni måste se till att ventilationens luftflöden är anpassade efter hur många personer 
som vistas i lokalen, men även till hur många personer som vistas i varje rum. 
Ventilationen bör ha en fläktstyrd till- och frånluft. Flödet i tilluften bör vara på minst 
sju liter per sekund (7 l/s) och person med ett tillägg på minst 0,35 liter per sekund 
(0,35 l/s) per kvadratmeter golvyta. Har ni rum där eleverna rör sig mycket kan 
flödena behöva ökas. Det är viktigt att hela rummet ventileras väl.  
 
För att det inte ska uppstå drag bör tilluften vara uppvärmd under vintern och flödet 
bör inte överstiga 0,15 meter per sekund (0,15m/s). Tänk på att möblera rummen så 
att man inte störs av buller och drag från ventilationsdonen.  
 
Mer information hittar ni på:  
folkhalsomyndigheten.se; Ventilation (FoHMFS 2014:18) 
 
Buller inomhus och akustik 
Kontinuerliga ljudnivåer från fasta installationer, exempelvis ventilationsljud, bör inte 
överstiga en ekvivalent ljudnivå (medelljudnivå) på 30 dBA i lokalen. När ni kan höra 
en ton (tonkomponenter) från en installation bör medelljudnivån vara högst 25 dBA. 
Dessutom finns riktvärden för lågfrekvent buller. Bullret från trafik bör inte 
överskrida ekvivalent ljudnivå (medelljudnivå) på 30 dBA och maximal ljudnivå på 45 
dBA, inomhus i skolor. 
 
Ljudisoleringen mellan rum där undervisning sker och mellan olika plan måste vara 
god.  
 
För att eleverna ska kunna uppfatta tal samt för att minska risken för höga ljudnivåer 
är det viktigt att efterklangstiden (ekot) i lokalerna är kort. Ljuddämpande tak, 
ljuddämpande material under stols- och bordsben och på hårda ytor som bord är 
några exempel på åtgärder, för att få en kort efterklangstid. 
 
Mer information hittar ni på:  
folkhalsomyndigheten.se; Buller inomhus (FoHMFS 2014:13), Höga ljudnivåer (FoHMFS 
2014:15), Buller- Höga ljudnivåer och buller inomhus 
 
Lokalyta  
I skolor rekommenderar vi en yta på minst 65 kvadratmeter till 30 elever. Dessutom 
måste det finnas ytor för uppehåll och rast.  
  
Takhöjden har bland annat betydelse för luftens kvalitet och bör vid nybyggnation 
inte vara lägre än 2,7 meter.  
 
Temperatur 
Temperaturen inomhus bör vara 20-23 grader. Golvtemperaturen ska helst vara 
mellan 20-26 grader och bör inte vara lägre än 18 grader. En bra temperatur inomhus 
är en viktig faktor för ett bra inomhusklimat.  Detta är speciellt viktigt för er att följa 
upp, framför allt om lokalerna ligger på bottenvåningen eller över ouppvärmda 
källarlokaler. Skillnaden i temperaturen vid 10 centimeter respektive 1,1 meter över 
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golvet bör vara mindre än 3 grader. Ni kan behöva avskärma solen för att 
temperaturen inte ska bli för hög. Solavskärmning på fasaden är mest effektivt. 
 
Mer information hittar ni på:  
folkhalsomyndigheten.se; Temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17) 
  
Fukt 
Det finns stark koppling mellan fuktskador i byggnader och hälsoproblem. Fukt kan 
orsaka tillväxt av mögel och bakterier som kan avge kemiska ämnen. Kemiska ämnen 
kan också frigöras från fuktskadat material. Tecken som påvisar fuktskada kan vara 
missfärgning, avvikande lukt och bubblor i matta. Misstänker ni att det finns en 
fuktskada bör ni utreda detta. Fuktskadat material bör så gott som alltid bytas ut. 
Källarlokaler är vanligtvis olämpliga för skola, bland annat med tanke på en hög 
belastning av fukt.  
 
Mer information hittar ni på:  
folkhalsomyndigheten.se; Fukt och mikroorganismer (FoHMFS 2014:14) 
 
Dagsljus  
Rum där elever vistas regelbundet bör ha god tillgång till direkt dagsljus. Fönsterytan 
bör vara minst 10 procent av golvytan. Elever bör även ha möjlighet att titta ut. Det 
innebär att källarlokaler i allmänhet är olämpliga. 
 
Radon 
Ska skolan ligga i en befintlig byggnad så ta reda på när den senaste mätningen av 
radon gjordes samt resultatet. Radonhalten får inte överstiga 200 Becquerel per 
kubikmeter (Bq/m3). Om ni ska bygga nytt är det viktigt att veta hur mycket radon det 
är i marken. 
 
Mer information hittar ni på:  
folkhalsomyndigheten.se; Radon (FoHMFS 2014:16) 
 
Val av inredningsmaterial  
Ställ krav på att de byggmaterial och inredningsmaterial som används avger så lite 
kemiska ämnen som möjligt. Ni kan till exempel begära uppgifter om produkterna 
innehåller särskilt farliga ämnen enligt den så kallade kandidatförteckningen vilket 
leverantören är skyldig att svara på.  
 
Här är några exempel på vad ni kan välja: 

• PVC-fri plast till golv- och våtrumsmattor 
• målarfärg som är både miljömärkt och märkt med astma- och 

allergiförbundets symbol 
• spånplattor som är fria från formaldehyd 
• halogenfria och miljömärkta kablar till elinstallationer 
• miljömärkt elektronik 

 
Välj inte: 

• tryckimpregnerat trä och gamla bildäck till er utemiljö.  
 
Här hittar ni mer information: 
Kemikalieinspektionen, kemi.se; Här finns mycket information om kemikalier och varor, 
blanda annat faktablad samt databaser som PRIO där ni kan söka på ämnen. Ni kan 
hitta information om inköp av varor och kemikalier, varor för barn, märkning av 
kemikalier, säkerhetsdatablad med mera. Ni kan även hitta kemikalielagstiftningen och 
information om till exempel så kallade utfasningsämnen och riskminskningsämnen som 
skolor med laborationer och yrkesutbildningar bör arbeta med.  
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Städning och allergi 
Idag är det vanligt att barn och ungdomar har sjukdomar som är kopplade till 
överkänslighet och allergi. Kemikalier från inredningsmaterial och leksaker finns 
bland annat i dammet. Det är därför viktigt att tänka på hur ni utformar lokalen, vilka 
material ni använder i inredningen och hur ni väljer att placera möbler så att 
städningen underlättas.  Utforma utemiljöer och entréer så att smuts inte dras in i 
lokalerna i onödan. Entréutrymmet kan med fördel delas in i en våt smutsig zon 
(groventré) och en ren torr zon (kapprum). 
 
Undervisningsmaterial, böcker, och liknande förvaras bäst i slutna skåp för att 
undvika onödigt damm. Ju mer öppna ytor desto mer damm förekommer i 
inomhusluften.  
 
Städutrymmet bör vara ventilerat och låsbart, med plats för att hänga upp 
städutrustningen och det ska finnas en vask och tillgång till rinnande vatten. Ni måste 
kunna hålla smutsig och ren utrustning väl åtskilda.  
 
Mer information hittar du på:  
Astma- och allergiförbundet, Astmaoallergiforbundet.se 
”Allergironden” är en digital checklista som har tagits fram för att identifiera 
allergirisker i miljön och kan med fördel användas i samband med skyddsronden. 
allergironden.se. 
 
Folkhälsomyndigheten: folkhalsomyndigheten.se 
Städning i skolor, förskolor och fritidsgårdar (FoHMFS 2014:19) 
 
Toaletter 
Det ska finnas tillräckligt med toaletter. I skolor bör det finnas minst en toalett för 
varje påbörjat 15-tal elever. Det ska dessutom finnas en separat personaltoalett. 
Eventuell kökspersonal bör ha en egen toalett. Toaletterna bör ha flytande tvål och 
engångshanddukar.  
 
Varmvatten 
För att minimera risken för att bakterier, såsom legionella, växer till ska temperaturen 
på varmvattnet i kranar och ledningar ha rätt temperatur, minst 50 grader . Har ni en 
varmvattenberedare, hör med fastighetsägaren, så att varmvattentemperaturen är 
minst 60 grader.  
 
Mer information hittar du på: 
Boverket, boverket.se 
Information om legionella, Har du legionellabakterier i dina vattenledningar?  
 
Kemikaliehantering 
Alla kemiska produkter som ni hanterar inom verksamheten, och som kan innebära 
risker för miljön och hälsan, bör ni hålla inlåsta och avskilda från elever och livsmedel. 
Exempel på sådana produkter är maskindiskmedel, tvättmedel, tändvätska och 
kemikalier för laborationer.  
 
Se till att kemikalier som används vid laborationer förvaras i låsta skåp. Skåpen kan 
ibland behöva vara ventilerade.  Planera för att ha väl tilltagna ytor där ni kan hantera 
kemikalier och att de är väl avskilt från avlopp. Rummen bör vara fria från 
golvbrunnar.  
 
Avfallsutrymmen 
Planera så att det finns plats för restavfall, matavfall och olika sorters återvinning i 
avfallsutrymmet. Ni bör i första hand förvara avfallet i ett ventilerat avfallsutrymme 
och i andra hand på en förvaringsplats utomhus.  
 
 

http://www.allergironden.se/
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Farligt avfall 
Ni ska hålla farligt avfall skilt från övrigt avfall och förvara det så att till exempel inte 
eleverna kan nå det. Förvara det även så att det inte finns risk för att det kan rinna ner 
i avloppet, dagvattenbrunnar eller marken. Lysrör och lågenergilampor som 
innehåller kvicksilver samt elavfall med farliga komponenter räknas också som farligt 
avfall.  
 
Farligt avfall får bara transporteras av en godkänd transportör. Vissa avfallsslag kan ni 
själv få transportera efter att ni anmält det till länsstyrelsen.  
 
Elektromagnetiska fält 
Om ni bygger nytt ska el installeras så att risken för vandrande (vagabonderande) 
strömmar blir så liten som möjligt. Detta gör ni lämpligast genom att installera ett så 
kallat femledarsystem, som löper hela vägen från ställverket.  
 
Energi 
Byggnaderna bör vara väl isolerade och ha fönster med en bra isoleringsförmåga. 
Belysningen bör vara noggrant dimensionerad och placerad, energisnål (exempelvis 
LED-lampor) samt gärna utrustad med rörelsevakter.  Vitvaror och andra elektriska 
appareter bör vara energieffektiva.  Sker uppvärmningen med olja eller el bör ni byta 
till en mer miljövänlig uppvärmning. 
 
Köldmedieanläggning 
Om ni ska installera en kylanläggning eller luftvärmepump med en sammanlagd 
köldmediemängd över 10 kilogram ska ni anmäla det till miljöförvaltningen i god tid 
innan. Vill ni installera en värmepumpsanläggning för att få värme ur marken, 
ytvattnet eller grundvattnet ska ni anmäla det till miljönämnden.   
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Miljön utomhus 
När ni väljer plats för er verksamhet ansvarar ni för att undersöka så att den är 
lämplig ur miljö- och hälsosynpunkt.  
 
Industriområden 
Industriområden är inte lämpliga för undervisningsverksamhet utom när det rör sig 
om praktiska gymnasieutbildningar med industriell inriktning.   
 
Miljöstörande verksamheter 
Lokalen bör inte ligga inom skyddsavstånd för miljöstörande verksamheter. Vi kan ge 
er besked om ni är osäkra. Skyddsavstånden anges i Boverkets allmänna råd 1995:5, 
Bättre plats för arbete, men vi gör en bedömning från fall till fall.  
 
Förorenade områden och byggnader 
Det är viktigt att marken där skolan planeras inte innehåller föroreningar som kan 
innebära risker. Att marken är tillräckligt fri från föroreningar ska i normalfallet 
säkerställas genom provtagningar. Även om marken sedan tidigare inte har använts 
för industriell verksamhet, kan föroreningar ändå förekomma, till exempel i äldre 
fyllnadsmassor.  
 
Om skolverksamhet ska drivas i befintliga lokaler, kan även dessa vara i behov av 
undersökningar. Befintliga lokaler ska däremot alltid vara inventerade för PCB och vid 
behov sanerade.  
 
Om du har frågor gällande provtagning är du välkommen att kontakta 
miljöförvaltningen. I enstaka fall behövs inte provtagningar av mark eller byggnader. 
Eftersom det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att skolområdet är 
giftfritt, måste du i dessa fall kunna visa att tillräcklig kunskap om marken eller 
byggnaderna finns på annat sätt. 
 
Buller och luftföroreningar 
Välj inte en fastighet vid trafikerade gator eller nära industrier, järnvägar eller större 
garage. Boverket rekommenderar att det ska vara högst 50 dBA ekvivalentnivå 
dagvärde på de delar av skolgården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk 
verksamhet. Resten av ytorna bör inte vara högre än 55 dBA. 
  
Undersök om det kan finnas verksamheter i närheten som har fläktar eller transporter 
som kan störa.  
 
Parkeringar, vägar och platser för leveranser bör vara placerade väl avskilt från 
skolgården och även så att angränsande verksamheter och bostäder inte utsätts för 
buller, avgaser och starkt ljus. 
 
Mer information hittar du på:  
Naturvårdsverket, naturvardsverket.se 
Naturvårdsverket har information om exempelvis avfall och buller. 
Riksdagen har angivit riktvärden för buller från vägar och järnvägar som är vägledande 
i planeringssammanhang. (infrastrukturpropositionen från 1996/97 och 
infrastrukturproposition från 2012).  
Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller  
Boverket, boverket.se 
Rapporten ”Gör plats för barn och unga” 
 
Närhet till djur 
Med hänsyn till bland annat allergier och problem med lukter bör lokalerna inte vara 
belägna intill verksamheter med djur, till exempel stall och hagar.  
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Magnetfält  
I närheten av kraftledningar och ställverk som genererar elektromagnetiska fält kan 
magnetfältsnivån vara förhöjd. För Helsingborgs stad gäller att ingen nyproduktion av 
skolor ska ske där magnetfältsnivån överskrider 0,4 mikrotesla som årsmedelvärde. 
Värdet överskrids normalt inte 80-90 meter från en större kraftledning (400 kV-
ledning). 
 
Närhet till basstationer och antenner för mobiltelefoni är generellt inte något problem 
ur strålningssynpunkt.  
 
 
Lek- och uppehållsyta utomhus  
Det är viktigt för elevernas hälsa och välbefinnande att ni ser till att det finns 
tillräckligt stora och ändamålsenliga ytor för rasterna utomhus. Om gården ligger i 
direkt anslutning till en lekpark eller naturområde som regelbundet kan användas, 
kan verksamhetens egen yta eventuellt vara mindre. För de yngsta eleverna bör det 
dock finnas tillräckliga ytor på gården. För att få en optimal verksamhet 
rekommenderas upp till 30 kvadratmeter per elev i grundskolan. För elever i 
årskurserna 7 till 9 bedömer vi att behovet för lek är mindre och då krävs inte lika 
stor yta. Det bör dock finnas rymliga ytor utomhus vilket även rekommenderas för 
gymnasieskolor.  
 
Gården bör ligga i direkt anslutning till byggnaden. Den bör ha ett soligt och 
vindskyddat läge samt ligga i en trafiksäker miljö. I syfte att minska direkt 
solexponering under sommaren behöver gården utformas så att den har tillräckligt 
stora ytor som är i skugga. Men under vintern bör en del av gården nås av solen. 
Gården bör vara fri från störande trafik, buller och luftföroreningar.  
 
Ni bör utforma gården så att elever lockas till att vara utomhus. Studier har visat att 
elever som har gårdar som är spännande – med klätterträd, buskage och 
nivåskillnader - är mer ute under höst, vinter och vår, även vid dåligt väder. Elever 
som har tillgång till en bra utformad utomhusmiljö rör sig mer fysiskt och utsätts för 
mindre skadligt UV-ljus än de elever som vistas i en dålig utomhusmiljö. Att vistas 
utomhus i en stimulerande miljö har också visat sig ha stor betydelse för till exempel 
elevernas förmåga att koncentrera sig. Dessutom minskar ni spridningen av smittor 
när eleverna är ute.   
 
Mer information hittar du på:  
Boverket, boverket.se 
Rapporten ”Gör plats för barn och unga” 
 
Störningar från undervisningsverksamhet  
Det är inte lämpligt att ha lokalerna i direkt anslutning till lägenheter. Ljudisoleringen 
måste i sådana fall vara tillräcklig så att Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller 
inte överskrids i de angränsande bostäderna. Ligger lokalerna i ett hus med 
lägenheter kan ni behöva undersöka luftljuds- och stegljudsisoleringen.   
 
Ni bör utforma utemiljön så att aktiviteter som bidrar till störande ljud som bollspel, 
varuleveranser, hämtning och lämning av elever med bil samt hämtning av avfall inte 
sker precis intill fastighetsgränsen mot bostäder. Avfallsförvaringen får inte ge 
upphov till luktproblem för grannar eller i elevernas utemiljö. Parkeringar bör 
dessutom utformas så att eventuella bostäder inte störs av bilarnas lyktor.    
 
Om ni har lokaler som angränsar till andra verksamheter, såsom kontor, måste ni 
tänka på risken för bullerstörningar.  
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Livsmedelsverksamhet 
Livsmedelsverksamheten i skolor ska vara registrerad hos oss. Som ny verksamhet 
ska ni skicka in anmälan om registrering senast 14 dagar innan verksamheten startar. 
 
Om ni inte får dricksvatten från en kommunal dricksvattenanläggning måste även 
brunnen registreras som en livsmedelverksamhet. 
 
Lär mer och anmäl verksamheten på helsingborg.se/livsmedel. 
 
Mer information finns på Livsmedelsverkets webbplats 
En nationell branschriktlinje ”Handbok för säker mat i skola vård och omsorg”. På 
Livsmedelsverkets webbsida finns även information om vad som är aktuellt inför starten 
och val och utformning av lokalerna.  
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Miljöbalkens hänsynsregler och egenkontroll 
Miljöförvaltningen arbete styrs utifrån miljöbalken, Sveriges miljölagstiftning. Syftet 
med lagen är att främja en hållbar utveckling som innebär att vi och framtida 
generationer får en hälsosam och god miljö. Miljöbalken gäller både er som driver en 
verksamhet och privatpersoner. 
 
I miljöbalkens andra kapitel finns allmänna hänsynsregler. Det är alltså ni som 
verksamhetutövare som ansvarar för att eleverna har en hälsosam miljö både 
inomhus och utomhus. För anmälningspliktiga verksamheter som skola och 
fritidshem gäller dessutom preciserade krav på egenkontroll.  
 
Hänsynsreglerna 
 
Beviskrav 
Det är ni som ska visa att verksamheten uppfyller hänsynsreglerna och att den inte 
orsakar skada på människors hälsa eller miljön.  
 
Krav på kunskap 
Ni måste skaffa er den kunskap som krävs både för att veta vilken påverkan er 
verksamhet har på människors hälsa och miljö och hur ni kan motverka sådan 
påverkan. 
 
Försiktighetsprincipen 
Ni ska vidta skyddsåtgärder, begränsningar av verksamheten och andra 
försiktighetsmått så snart som det finns en risk för negativ påverkan. 
 
Produktvalsprincipen 
Om det finns kemikalier som är mindre skadliga än de som ni har idag ska de 
användas istället. Förutom kemikalier och blandningar som städkemikalier gäller 
regeln även varor som är behandlade med kemiska produkter, till exempel bygg- och 
inredningsmaterial. En strävan är att det minst farliga alltid ska användas.  
 
Hushållnings- och kretsloppsprincipen 
Ni ska hushålla med råvaror och energi och utnyttja möjligheten till återanvändning 
och återvinning.  
 
Lokaliseringsprincipen 
Platsen som ni väljer för verksamheten ska vara lämplig och anpassad för elever, både 
ute- och innemiljön.  
 
Skälighetsregeln 
Hänsynsreglerna gäller så länge det kan anses vara rimligt att uppfylla dem. 
 
Mer information hittar ni här:  
Notisum: notisum.se (här kan du hitta lagstiftningen), Miljöbalken (SFS 1998:808), 
Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899), 
Avfallsförordningen (SFS 2011:927) 
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