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ANMÄLAN AV KÖLDMEDIEANLÄGGNING ELLER UPPLYSNING OM 
BYTE AV OPERATÖR 
 
 
Denna blankett används för anmälan av ny eller ändrad köldmedieanläggning eller 
för att upplysa Miljöförvaltningen om att det sker ett byte av ansvarig operatör 
avseende anmälnings- eller rapporteringspliktig köldmedieanläggning.  
 
Ansvar 
Det är operatören som är ansvarig verksamhetsutövare och som därför ska 
betala tillsynsavgift. Operatör och ägare kan vara en och samma. Om förvaltningen 
inte får någon upplysning om att ansvaret har övergått till ny operatör kommer 
tillsynsavgiften att ställas till den som står angiven på senast inskickad anmälan eller 
kontrollrapport.  
 
Sedan den 1 januari 2010 har kravet på ackreditering av köldmediekontrollanten 
ersatts med krav på certifiering av företag och personal. 
 
Anläggning 
Det är endast anläggningar som innehåller HCFC/HFC-köldmedier med en 
sammanlagd mängd på 10 kg eller mer som omfattas av rapporteringsplikten. När 
mängden räknas ihop ska bara aggregat som innehåller mer än 3 kg 
köldmediemängd räknas med. Endast aggregat som innehåller 10 kg eller mer 
omfattas av anmälningsplikten.  
 
En stationär anläggning består av ett eller flera aggregat/köldmediesystem inom 
samma verksamhet på en fastighet. Om verksamheten har flera aggregat spridda på 
intilliggande fastigheter som har samma ägare och samma inriktning på 
verksamheten kan dessa räknas tillhöra en och samma anläggning. När aggregat 
som hör till samma verksamhet är skilda åt av en annan fastighet kan de inte anses 
höra till samma anläggning. Om fastigheterna skiljs åt enbart av en gata eller annan 
allmän väg anses aggregaten dock höra till samma stationära anläggning. 

Avgift 
Enligt Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, antagen av Kommunfullmäktige 
den 28 november 2013 § 230, tas en avgift ut för utrustning som innehåller 10 kg f-
gaser eller mer och som därför kräver anmälan enligt 28 § i förordningen om 
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen (2007:846). Denna avgift är 
för närvarande 1900 kr.  
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Anmälan om köldmedieinnehav 
enligt § 28 förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande 
ämnen  
 

 Anmälan ny anläggning 
 Anmälan ändring 
 Byte av operatör 

 
Uppgifter om köldmedieanläggningen 
Köldmedieanläggningens adress 
      

Fastighetsbeteckning/beteckningar 
      

Typ av anläggning/anläggningar (kyl, frys, 
luftkonditionering, värmepump etc.) 
      

Antal aggregat i anläggningen/anläggningarna 
      

Total installerad köldmediemängd vid anläggningen av 
respektive köldmedium (räkna med alla aggregat som 
tillhör anläggningen) 
 

CFC HCFC HFC 

                  

Beteckning på enskilda aggregat med köldmediemängd 
på 10 kg eller mer 
 

CFC HCFC HFC 

                  
Datum för senaste kontroll 
      

Uppfyllde anläggningen förordningarnas krav 
vid senaste kontrollen 
      
 

Tillhörande fastigheter och adresser  
(om anläggningen omfattar flera aggregat i intilliggande fastigheter) 
                                    
                                                                                                                    
 

Uppgifter om nuvarande ansvarig operatör 
Företagets / ansvariges namn 
      

Person-/organisationsnummer 
      

Företagets / ansvariges postadress 
      

Postnummer och ort 
      

Företagets / ansvariges besöksadress (om annan än postadress) 
      
Företagets / ansvariges fakturaadress (om annan än postadress) 
      
Kontaktperson på företaget 
      
Telefon (även riktnummer) 
      

Telefon mobil (även riktnummer) 
      

Faxnummer 
      

E-post 
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Uppgifter om tidigare ansvarig operatör (fylls endast i vid byte av operatör) 
Företagets / ansvariges namn 
      

Person-/organisationsnummer 
      

Företagets / ansvariges postadress 
      

Postnummer och ort 
      

Företagets / ansvariges besöksadress (om annan än postadress) 
      
Kontaktperson på företaget 
      
Telefon (även riktnummer) 
      

Telefon mobil (även riktnummer) 
      

Faxnummer  
      

E-post 
      

Övriga upplysningar (Bifoga på separat papper om utrymmet inte räcker till) 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Namnunderskrift av behörig ställföreträdare för nuvarande ansvarig operatör 
Ort 
      

Datum 
      

Namnteckning 
 
 

Namnförtydligande 
      

 
 
Anmälan skickas till Miljöförvaltningen, Box 41, 221 00 LUND senast 2 veckor 
innan installation/ändring/byte av aggregat/anläggning. 
 
 
 
 
 
I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten medger du att miljönämnden i Lunds kommun behandlar 
dessa personuppgifter om dig vid behandling av din ansökan. Enligt §§ 26 och 28 personuppgiftslagen har du 
rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas. 
 
      Rev 2014-06-26 
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