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Köldmedier 

Anmälan/ändringsanmälan/byte av operatör 

CFC/HCFC 

Miljö- och byggenheten *= Obligatorisk uppgift 

Box 74, 285 22 Markaryd 

mbn@markaryd.se, 0433-720 00 

Uppdaterad 2020-02-18 

Enligt förordningarna SFS (2016:1128), SFS (2016:1129), EU (517/2014) och EG (1005/2009) 

Anmälan avser* 

  Anmälan ny anläggning    

   Anmälan ändring     

        Byte av operatör    

 Antal anläggning………………………… 

Uppgifter om nuvarande ansvarig operatör 

Företagets/ansvariges namn* Organisations-/personnummer* 

Utdelningsadress* Postnummer och postort* 

Telefon (även riktnummer) * E-postadress*

Fakturaadress och referens* 

Kontaktperson på företaget* Telefonnummer* 

E-postadress*

Uppgifter om tidigare ansvarig operatör 

Företagets/ansvariges namn* Organisations-/personnummer* 

Utdelningsadress* Postnummer och postort* 

Telefon (även riktnummer) * E-postadress*

Fakturaadress och referens* 

Kontaktperson på företaget* Telefonnummer* 

E-postadress*
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Anläggningsadress 
Fastighetsbeteckning* Köldmedieanläggningens adress* 

Typ av verksamhet 
Livsmedel Storkök Industri Försäljning Fastighetsförvaltning 

Övrig, ange vad 

Anläggningarna används för 
Kyl (K) Frys (F) Luftkonditionering (L) 

Värmepump Övrig (Ö) 

Sammanlagd installerad mängs (Kg) 

Nr/namn Typ av köldmedium Fyllnadsmängd 
(Ton CO2e) 

Datum  
(senaste kontrollen) 

Avgift 

Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa. Avgift tas ut för handläggning oavsett beslut. 

Underskrift 

Datum* 

Anmälarens underskrift* Namnförtydligande* 
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Information 

Denna blankett används för anmälan om ny eller ändrad köldmedieanläggning eller när miljö– och 

byggenheten ska informeras om att det sker ett byte av ansvarig operatör för köldmediaanläggning. 

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. 

Den som är operatör ska lämna en rapport till miljö- och byggenheten 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. 

Hantering av personuppgifter: 

Markaryds kommun (miljö- och byggnadsnämnden) behandlar dina personuppgifter  

enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration  

och ärendehantering. Bestämmelserna i Tryckfrihetsförordningen 

 innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar.  

Du har rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. 

Mer information om dina rättigheter finns på kommunens hemsida  

(www.markaryd.se/dataskyddsforordningen-gdpr) 


	Anmälan ny anläggning: Off
	Anmälan ändring: Off
	Byte av operatör: 
	Antal anläggning: 
	Företagetsansvariges namn: 
	Organisationspersonnummer: 
	Utdelningsadress: 
	Postnummer och postort: 
	Telefon även riktnummer: 
	Epostadress: 
	Fakturaadress och referens: 
	Kontaktperson på företaget: 
	Telefonnummer: 
	Epostadress_2: 
	Företagetsansvariges namn_2: 
	Organisationspersonnummer_2: 
	Utdelningsadress_2: 
	Postnummer och postort_2: 
	Telefon även riktnummer_2: 
	Epostadress_3: 
	Fakturaadress och referens_2: 
	Kontaktperson på företaget_2: 
	Telefonnummer_2: 
	Epostadress_4: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Köldmedieanläggningens adress: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	undefined_3: 
	undefined_4: 
	undefined_5: 
	Övrig ange vad: 
	undefined_6: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	NrnamnRow1: 
	Typ av köldmediumRow1: 
	Fyllnadsmängd Ton CO2eRow1: 
	Datum senaste kontrollenRow1: 
	NrnamnRow2: 
	Typ av köldmediumRow2: 
	Fyllnadsmängd Ton CO2eRow2: 
	Datum senaste kontrollenRow2: 
	NrnamnRow3: 
	Typ av köldmediumRow3: 
	Fyllnadsmängd Ton CO2eRow3: 
	Datum senaste kontrollenRow3: 
	NrnamnRow4: 
	Typ av köldmediumRow4: 
	Fyllnadsmängd Ton CO2eRow4: 
	Datum senaste kontrollenRow4: 
	NrnamnRow5: 
	Typ av köldmediumRow5: 
	Fyllnadsmängd Ton CO2eRow5: 
	Datum senaste kontrollenRow5: 


