Malmö stad

Miljöförvaltningen

KÖLDMEDIER
Anmälan/ändringsanmälan/byte av operatör

☐ ANMÄLAN NY ANLÄGGNING
☐ ANMÄLAN ÄNDRING
☐ BYTE AV OPERATÖR
UPPGIFTER OM KÖLDMEDIEANLÄGGNINGEN
Köldmedieanläggningens adress

Fastighetsbeteckning/beteckningar

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

Antal aggregat i anläggningen/anläggningarna

Nr/namn

Typ av köldmedium

Fyllnadsmängd (Ton CO2e)

Datum (senaste kontroll)

UPPGIFTER OM NUVARANDE 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

Telefonnummer

Mobiltelefonnummer

E-postadress

UPPGIFTER OM TIDIGARE ANSVARIG OPERATÖR (Fylls endast i vid byte av operatör)
Företagets/ansvariges namn

Person-/organisationsnummer

Företagets/ansvariges postadress

Postnummer

Ort

Företagets/ansvariges besöksadress (om annan än postadressen)

Kontaktperson på företaget

Telefonnummer

Mobiltelefonnummer

E-postadress

Miljöförvaltningen
Bergsgatan 17
Utgåva 2020

Postadress:
205 80 Malmö

Telefon: 040-34 35 15
E-post: miljo@malmo.se

Org.nr: 212000-1124
malmö.se

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR (bifoga på separat papper om utrymmet inte räcker till)

FÖRENKLAD DELGIVNING
I detta ärende kan miljöförvaltningen komma att använda sig av förenklad
delgivning. Det innebär att beslutet kan komma att delges er genom att handlingen
skickas som ett vanligt brev till den adress som vi fått uppgift om att ni kan nås på.
Följande arbetsdag efter att beslutet har skickats, skickar vi till samma adress ett
kontrollmeddelande om att handlingen har sänts. Ni får alltså två brev från oss. Ni
anses delgiven handlingen två veckor från det att vi skickat kontrollmeddelandet.
Den tid ni har att överklaga beslutet är tre veckor efter det datum ni anses delgiven.
Tänk på detta så länge ärendet pågår: Anmäl alltid adressändring till oss så att ni
inte missar tidsfrister eller annat. Ange alltid ärendenummer. Om ni inte kan ta del
av posten varannan vecka så bör ni meddela oss det. Om ni fått
kontrollmeddelandet men inte det första brevet med beslutet, kontakta oss snarast.
NAMNUNDERSKRIFT AV BEHÖRIG/ANSVARIG OPERATÖR
Ort och datum

Namnteckning (behörig företrädare)

Namnförtydligande
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Information
Denna blankett används för anmälan om ny eller ändrad köldmedieanläggning eller
när miljöförvaltningen 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 konventering av sådan utrustning underrätta tillsynsmyndighet.
Den som är operatör ska lämna en rapport till miljöförvaltningen 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.
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
(malmo.se/miljotaxor). 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.
Blanketten skickas till
Miljöförvaltningen, 205 80 Malmö eller via e-post till
koldmedierapportering.mf@malmo.se.
Behandling av personuppgifter – allmän information
Miljönämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s
dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Malmö stad hanterar
personuppgifter på malmo.se/personuppgifter.
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