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      Halmstads kommun  Bygg- och miljöförvaltningen  Box 153, 301 05 Halmstad  Tel 035-13 70 00  Fax  035-13 70 92       
            Epost: miljonamnden@halmstad.se  www.halmstad.se  Org nr 212000-1215  Besöksadress  Kungsgatan 12, Halmstad 

Den som avser att installera en cistern större än 1 m3, för eldningsolja, diesel eller annan brandfarlig vätska, ska informera 
miljönämnden senast fyra veckor innan. Detsamma gäller den som ska hantera mer än 250 liter brandfarlig vätska inom 
vattenskyddsområde. Ansökan om undantag  från kravet på sekundärt skydd i vattenskyddsområde kan göras hos miljönämnden. 

Jag vill meddela nyinstallation av oljecistern (4 kap NFS2003:24)

Jag vill söka tillstånd för oljecistern, eller annan hantering av vätskor skadliga för dricksvattnet, inom vattenskyddsområde.

Jag vill söka dispens från vattenskyddsföreskrifternas krav på sekundärt skydd (invallning, dubbelmantling) av cistern inom 

 vattenskyddsområde. 

Allmänna uppgifter 

Fastighetsadress Fastighetsbeteckning 

Fastighetsägare/namn Organisationsnr/Personnr 

Adress Telefon dagtid 

Postnummer och ort Telefon mobil 

E-postadress 

Ny eller befintlig verksamhet/ installation 

 avser planerad ny verksamhet/ installation (bifoga teknisk beskrivning och planskiss) 

 avser befintlig verksamhet/ installation Installerad (ange år):  

 kopia på rapport från installationskontroll av cistern bifogas  kopia på rapport från återkommande kontroll av cistern bifogas 

kopia på rapport från kontroll finns redan hos miljönämnden

Uppgifter om lagring av ämne 

 avser lagring av eldningsolja eller diesel 

 avser lagring av annan brandfarlig vätska 

 avser lagring av spillolja 

avser annan lagring/hantering av för grundvattnet skadliga ämnen (ange vad och hur): 

 Forts nästa sida
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Inom vattenskyddsområde krävs i regel sekundärt skydd (invallning/ dubbelmantling) av cisterner. Undantag kan beviljas av 
miljönämnden för befintliga cisterner beroende på omständigheterna.  

 Jag söker dispens från krav på sekundärt skydd inom vattenskyddsområde 

Utöver uppgifter som finns i kontrollrapportens kopia (obligatorisk) behövs följande uppgifter: 

 Cisternen kommer att tas ur bruk senast år (ange):  

Cisterner inomhus: 

 cisternen står på tätt underlag  

 golvbrunn saknas  golvbrunn finns men eventuellt läckage kan inte nå den  

      (ange varför nedan): 

 är ansluten till kommunalt 
avloppssystem 

 spillskydd finns vid påfyllning 

Jag anför andra omständigheter (särskilda skäl) för att dispens ska kunna medges (ange vad): 

Ort och datum Namnförtydligande 

Underskrift 

Ifylld blankett skickas tillsammans med eventuella bilagor till: 

Bygg- och miljöförvaltningen 
Box 153 
301 05 Halmstad 

Besöksadress  Kungsgatan 12, Halmstad 
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Personuppgiftshantering, GDPR  

Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter i formuläret, för att kunna hantera ditt ärende. 

Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att 
behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge din 
verksamhet/ärende pågår. Därefter raderas dina uppgifter. 
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra 
så enligt lag.   

Personuppgiftsansvarig är miljönämnden. 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 kontakta oss på direkt@halmstad.se. Du når vårt dataskyddsombud via vårt kontaktcenter, 
Halmstad direkt, på telefon: 035-13 70 00. Om du har klagomål på vår behandling av dina 
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.  
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