Miljö- och hälsoskyddsenhetens faktablad nr 26

Köldmedia
Din kyl, frys, värmepump eller luftkonditionering kan omfattas av krav på läckagekontroller och årlig
rapportering till kommunen. Läs vidare så får du veta mer om och hur just du berörs av reglerna.
Köldmedier
Syntetiska köldmedier är miljöfarliga fluorerade
växthusgaser som bland annat ingår i kylar, frysar
och luftkonditionerings- eller värmepumpsanläggningar för att transportera värme eller kyla. Då ämnena har en betydande klimatpåverkan om de släpps
ut till luften måste du som äger eller bedriver en yrkesmässig verksamhet och har en köldmedieanläggning följa särskilda regler för att förhindra utsläpp.
Årsrapportering

Du som ansvarig operatör är skyldig att:
• Se till så att dina köldmedieaggregat blir kontrollerade inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör
• Årligen rapportera till miljö- och bygglovsnämnden om ditt köldmedieinnehav och se till så att rapporten kommer in i tid (senast den 31 mars året efter)
• Känna till och godkänna rapportens innehåll
• Se till så att aggregat som skrotas tas omhand på
rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till miljöoch bygglovsnämnden
• Informera miljö- och bygglovsnämnden om du
installerar nya aggregat. Blankett finns på www.jarfalla.se.

Om det någon del av kalenderåret finns minst 14
ton koldioxidekvivalenter i en anläggning är du som
operatör skyldig att lämna in en årsrapport till tillsynsmyndigheten.
Det är de aggregat som innehåller minst 5 ton koldioxidekvivalenter som ska räknas in i den totala
mängden. Årsrapporten ska bland annat innehålla
underlag för den utförda periodiska läckagekontrollen och andra händelser som har inträffat under
kalenderåret, så som nyinstallation, påfyllning och/
eller skrotning.
Årsrapporten ska skickas in till miljö- och
bygglovsnämnden senast den 31 mars årligen.

Koldioxidekvivalenter CO2e:
anger hur stor växthuseffekt en typ av köldmedia har vid utsläpp i jämförelse med
utsläpp av samma mängd (kg) koldioxid.

Vill du veta mer? Kontakta oss på miljö- och hälsoskyddsenheten
Järfälla komun, Miljö- och bygglovsavdelningen		
177 80 JÄRFÄLLA 					

Besöksadress: Riddarplatsen 5, 10 tr 		
e-post miljo.bygglovsnamnden@jarfalla.se

Tel 08-580 285 00
www.jarfalla.se

Läckagekontroll
Hur ofta läckagekontrollerna ska utföras bestäms av mängden ton koldioxidekvivalenter (CO2e). Om anläggningen har ett läckagevarningssystem förlängs tiden mellan kontrollerna med det dubbla. Alla aggregat
som innehåller köldmedia motsvarande mer än 5 ton CO2e ska genomgå
läckagekontroll enligt följande intervall:
Köldmediemängd/aggregat (ton CO2e) Kontrollintervall
5-49,9					var 12:e månad
50-499,9					var 6:e månad
500 eller mer					

var 3:e månad
bild:www.fotoakuten.se

Vill du veta mer så finns bra information på webbplatsen www.alltomfgas.se. Där finns även ett omräkningsverktyg där du enkelt kan räkna ut koldioxidekvivalenterna för din köldmedieanläggning.
Tillsyn
Miljö- och hälsoskyddsenheten har till uppgift att
bedriva tillsyn och kontrollera att du uppfyller lagstiftningens krav. Detta gör vi genom att handlägga
årsrapporten som du skickar in till oss.
Tillsynen finansieras främst genom avgifter. Kommunfullmäktige har fastställt en fast avgift för handläggning av årsrapporten. Övrig handläggning debiteras med timavgift.
Miljösanktionsavgift
Om lagstiftningen för kontroll av köldmedier inte
följs kan en miljösanktionsavgift dömas ut:
•
•
•

Avgiften ligger på mellan 1000-5000 kronor per
anläggning och storleken beror på vilken brist
det gäller.
Om flera brister upptäcks kan avgifterna kombineras och om samma brist görs två år i rad
dubbleras avgiften.
Avgiften betalas till staten men miljö- och
bygglovsnämnden tar ut en extra avgift för
handläggning av beslutsärendet.

Miljösanktionsavgiften riktas alltid till operatören
som är ytterst ansvarig för anläggningen.

Ägarbyte
Ett ägarbyte ska alltid anmälas skriftligen till miljöoch bygglovsnämnden genom att en kopia på överlåtelseavtalet och registreringsbevis från Bolagsverket
skickas in. Ansvaret för att anmälan om ändring sker
ligger hos både den tidigare och den nya ägaren - det
är först när vi har fått in anmälan om ägarbyte som vi
kan ändra i våra register.
Om ingen anmälan kommer in debiteras den tidigare
operatören (ägaren). Det är alltså den som är registrerad ägare den 1 januari som är skyldig att betala den
årliga avgiften för köldmedieanläggningen samma år.
Vid ett ägarbyte är det den nya ägarens ansvar att
se till att underlag finns för årsrapporten och att den
skickas in i tid till miljö- och bygglovsnämnden.
Om underlag saknas och årsrapporten inte kan skickas in i tid faller miljösanktionsavgift ut på den nya
operatören. Detta då ingivaransvaret vilar på den som
äger anläggningen vid rapporteringstidpunkten under
det år rapportering ska ske.
Förordning (SFS 2016:1128) om fluorerade växthusgaser (Svenska f-gasförordningen).
EU-förordning (nr 517/2014) om fluorerade växthusgaser.
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