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Anmälan om installation/ändringsanmälan/byte 

av operatör - köldmedier 

Enligt 14 § förordning om fluorerade växthusgaser (2016:1128) den som är eller avser att bli 

operatör av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som innehåller 

14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska innan installation eller konvertering av sådan 

utrustning underrätta tillsynsmyndigheten. 

Uppgifter om köldmedieanläggningen 
Fastighetsbeteckning   

Köldmedieanläggningens adress   

Aggregatinformation 
Typ av anläggning   Kyl 

 Frys 

 Luftkonditionering 

Värmepump 

Annat: ________________________________ 

Antal aggregat i anläggningen  

 

Nr/namn Typ av köldmedium Fyllnadsmängd  

(Ton CO2e) 

Datum  

(senaste kontroll) 
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Uppgifter om nuvarande ansvarig operatör 
Företagets/ansvariges namn  

Person-/organisationsnummer  

Postadress  

Postnummer, ort  

Företagets/ansvariges 

faktureringsadress (om annan än 

postadressen) 

 

Kontaktperson på företaget   

Telefonnummer  

Mobiltelefonnummer  

E-postadress  

 

Uppgifter om tidigare ansvarig operatör (Fylls endast i vid byte av 

operatör) 
Företagets/ansvariges namn  

Person-/organisationsnummer  

Postadress  

Postnummer, ort  

Kontaktperson på företaget   

Telefonnummer  

Mobiltelefonnummer  

E-postadress  

 
Övriga upplysningar bifogas på separat papper 

 Ja   Nej   
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Namnunderskrift av behörig/ansvarig operatör 
Ort Datum 

Namnteckning (behörig företrädare) Namnförtydligande  

 

 

Information 
Denna blankett används för anmälan om ny eller ändrad köldmedieanläggning eller när 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ska informeras om att det sker ett byte av ansvarig operatör 

för köldmedieanläggning. 

Den som är eller avser att bli operatör av en stationär kyl- luftkonditionerings- eller 

värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton CO2e eller mer ska innan installation eller 

konvertering av sådan utrustning underrätta tillsynsmyndighet. 

En underrättelse ska lämnas i så god tid att samråd om åtgärdens utformning och 

miljöpåverkan kan hållas med tillsynsmyndigheten. 

Den som är operatör ska lämna en rapport till tillsynsmyndigheten om det under någon del 

av ett kalenderår finns minst 14 ton CO2e i en stationär anläggning, i en anläggning på ett 

fartyg eller i en mobil utrustning. Kravet gäller för aggregat som omfattas av läckagekontroll, 

vilket är aggregat på 5 ton CO2e eller mer. Det är inget rapporteringskrav på aggregat under 

5 ton CO2e så länge aggregaten tillsammans inte överstiger 14 ton CO2e. 

Rapporten ska lämnas in senast den 31 mars året efter kalenderåret och vara undertecknad 

av operatören eller försedd med dennes elektroniska underskrift. 

Rapporten ska innehålla: 

1. resultatet av de läckagekontroller som gjorts under kalenderåret, 

2. information om utrustning som skrotats under kalenderåret, 

3. de uppgifter som anges i artikel 6.1 i förordningen om f-gaser, 

4. operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress, 

5. adress till och fastighetsbeteckning på den fastighet där utrustningen finns, om 

utrustningen är stationär, 

6. en förteckning över utrustningen, och 

7. i fråga om utrustning på ett fartyg, fartygets namn, signalbokstäver eller liknande. 
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Blanketten sänds till: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Haparanda stad, 953 85 Haparanda 
eller via e-post till miljo-bygg@haparanda.se  
 

Avgift: Avgift för handläggning av anmälan om installation av köldmedier debiteras med 1 

timme enligt av Kommunfullmäktige fastställd taxa (2021-12-13 KF § 139) 

En årlig tillsynsavgift tas ut för klassificerade anläggningar, i enlighet Kommunfullmäktige 

fastställd taxa (2021-12-13 KF § 139). 

 

Bilaga: Behandling av personuppgifter 

mailto:miljo-bygg@haparanda.se
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Bilaga 

Behandling av personuppgifter 
 

Personuppgifter som behandlas  

• Namn  

• Adress  

• E-postadress  

• Personnummer  

• Telefonnummer  

• Mobilnummer  

• Fastighetsbeteckning  

  

Ändamålet med behandlingen  

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra våra uppgifter som tillstånds- och 

tillsynsmyndighet på bland annat miljö-, hälsoskydds- och livsmedelsområdet och kunna 

erbjuda medborgare och företag service och information på dessa områden. Vi strävar efter 

att begränsa behandlingen av dina personuppgifter till ett minimum och att när vi behandlar 

dina personuppgifter värnar om din personliga integritet.  

 

Laglig grund för behandlingen  

En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras. Hänvisning till:  

• Miljöbalken (SFS 1998:808) 

• EU-förordning nr 517/2014 4 om vissa fluorerade växthusgaser och upphävande av 

EG-förordningen nr 842/2006. 

• Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter 

ned ozonskiktet. 

• Förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter.  

Lagringstid  

Vi omfattas av arkivlagstiftningen. Det innebär att vi har en skyldighet att bevara och arkivera 

alla offentliga handlingar. Undantaget är till exempel handlingar som bara är av tillfällig eller 

liten betydelse. Sådana uppgifter raderar vi löpande. 

Lämna klagomål på personuppgiftshanteringen  

Har du synpunkter eller klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter så är du 

välkommen att kontakta oss miljo-bygg@haparanda.se, eller Haparanda stads 

dataskyddsombud dataskyddsombud@haparanda.se som utreder det inträffade och ser till 

att eventuella fel åtgärdas. 

Känner du dig ändå inte nöjd eller inte kan eller vill kontakta dem som du tycker har 

gjort fel så kan du alltid lämna klagomål till tillsynsmyndigheten, 

Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens webbplats för 

mer information om hur du gör för att lämna klagomål. 

mailto:kommunen@haparanda.se?subject=Synpunkt
mailto:miljo-bygg@haparanda.se
mailto:dataskyddsombud@haparanda.se?subject=Synpunkt
mailto:dataskyddsombud@haparanda.se?subject=Synpunkt
mailto:dataskyddsombud@haparanda.se
https://www.imy.se/
https://www.imy.se/
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Personuppgiftsansvarig  

Samhällsbyggnadsnämnden Haparanda stad är personuppgiftsansvarig för den behandling 

av personuppgifter som sker inom ramen för vår verksamhet. 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Du kan alltid kontakta oss vid frågor om vårt dataskyddsarbete genom att skicka ett e-

postmeddelande till kommunen@haparanda.se eller miljo-bygg@haparanda.se 

mailto:kommunen@haparanda.se
mailto:miljo-bygg@haparanda.se

