KÖLDMEDIER –
Anmälan om nyinstallation/konvertering

ANMÄLAN OM NYINSTALLATION ELLER KONVERTERING AV
KÖLDMEDIEANLÄGGNING
Denna blankett används för anmälan av ny eller ändring av anmälnings- eller
rapporteringspliktig köldmedieanläggning. Det är endast anläggningar som innehåller HFCköldmedier med en sammanlagd mängd på 14 ton CO 2 e eller mer som omfattas av
rapporteringsplikten. När mängden räknas ihop ska bara aggregat som innehåller mer än 5
ton CO 2 e köldmediemängd räknas med. Endast aggregat, eller anläggningar, som innehåller 14 ton CO2 e
eller mer omfattas av anmälningsplikten.
Uppgifterna kommer att läggas in i förvaltningens köldmedieregister och ligga till grund för ett
beslut om klassificering av anläggningen. En årlig tillsynsavgift tas ut för klassificerade
anläggningar, i enlighet med kommunens tillsynstaxa.

Hantering av personuppgifter
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna
kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas
till kommunens hemsida.
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KÖLDMEDIER –
Anmälan om nyinstallation/konvertering
Blanketten skickas till:
Samhällsbyggnadsnämnden
Box 706, 572 28 OSKARSHAMN
Tele: 0491-887 40
Mail: sbk@oskarshamn.se

UPPGIFTER OM ANSVARIG OPERATÖR
Företagets/ansvariges namn

Person/Organisationsnummer

Företagets/ansvariges postadress

Postnummer

Ort

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

Telefon mobil (även riktnummer)

Faxnummer

E-post

UPPGIFTER OM KÖLDMEDIEANLÄGGNINGEN
Anmälan av utrustning (aggregat) som avser att

Ny installeras
Konverteras
Aggregat, beteckning:

Flera aggregat (se bifogad aggregatförteckning)

Köldmedieanläggningens adress

Fastighetsbeteckning/beteckningar

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

Kyl

Frys

Värmepump

Luftkonditionering

Annat:

Köldmedium (vid nyinstallation/efter konvertering)

Typ av f-gas:

Mängd f-gas:
(uppskattad

(kg)
/ verklig

ton CO2e

- installerad mängd f-gas, kryssa i det som avses)

Köldmedium (innan konvertering)

Typ av f-gas:

Mängd f-gas:

Läckagevarningssystem

Finns installerat

(kg)

Finns ej installerat

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR (bl.a. motivering avseende val av f-gas som köldmedium)

NAMNUNDERSKRIFT AV BEHÖRIG/ANSVARIG OPERATÖR
Ort och datum

Namnteckning

ton CO2e

Installationen / konverteringen påbörjas den (datum)

Namnförtydligande
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