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Årsrapportering av köldmedier  

Skicka in årsrapporten mellan 1 januari och 31 mars 

Vem är ansvarig för att rapportera i tid? 

Företag, bostadsrättsföreningar eller hyresvärdar som äger eller genom avtal är 
ansvarig för utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2) eller mer 
köldmedium, ska varje kalenderår skicka in en årsrapport. Alla aggregat från 5 ton 
CO2 och uppåt ska du räkna med.  

Årsrapporten med aggregatförteckning, läckagesökningsresultat samt förändringar 
som skett i anläggningen skickar du till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund 
senast 31 mars. 

Årsrapporten ska innehålla:  

1. Ditt företags organisationsnummer, postadress och faktureringsadress 
samt kontaktuppgifter. 

2. Gatuadress och fastighetsbeteckning för stationär utrustning.  

3. Aggregatförteckning över utrustningen med resultat och datum för alla 
läckagekontroller.  

4. Den totala mängden köldmedier i utrustningen. 

5. Den totala mängden påfyllda köldmedier vid läckage från utrustningen 
under det senaste kalenderåret (skriv 0 om inget har fyllts på). 

6. Den totala mängden omhändertagna köldmedier från utrustningen under 
det senaste kalenderåret (skriv 0 om inget har omhändertagits). 

7. Används regenererad köldmedia ska ursprungsmärkning anges. 

8. Utrustning som har skrotats. 

9. Namn, certifieringsnummer och kontaktuppgifter till det kylföretag (och 
den personal) som utfört kontrollerna. 

10. Utrustning ombord på fartyg; fartygets namn, signalbokstäver eller dylikt. 

11. Din underskrift (eller elektronisk signatur). 

Handläggning och debitering av årsrapporten 

Din rapport granskas så snart som möjligt. Begäran om komplettering skickas ut 
inom 1 månad efter att rapporten kommit in om den är ofullständig. Skickar du in 
rapporten senast den 31 mars ska du få ett beslut om granskning innan den 1 juli 
under förutsättning att handlingarna är kompletta.  

Skicka in årsrapporten i god tid med korrekta och fullständiga uppgifter så undviker 
du att debiteras för extra handläggningstid. Handläggningstiden för årsrapporten är 
två timmar. 

För aktuella taxor, se taxebilaga 1 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken på 
förbundets hemsida: www.smohf.se  
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Vad händer om årsrapporten inte lämnas in i tid? 

Lämnar du in årsrapporten efter 31 mars, har fel tidsintervall på läckagekontrollen 
eller inte informerar oss som är tillsynsmyndighet före installation av utrustning, tar 
vi beslut om miljösanktionsavgift och debiterar dig extra för handläggningstid. 

Läs mer om miljösanktionsavgift på www.kammarkollegiet.se 

Kontrollintervall  

Du ska se till att läckagekontroll görs regelbundet: 

 Inom var tolfte månad för utrustning med 5-49 ton CO2(e) köldmedium 

 Inom var sjätte månad för aggregat med 50-499 ton CO2(e) köldmedium  

 Inom var tredje månad för aggregat med 500 ton CO2(e) eller mer 

Exempel: Utförs läckagesökningen den 23 juli 2019 så ska kontrollen nästa år göras 
senast den 22 juli 2020. 

Anmäl nyinstallation, skrotning av aggregat och byte av 

operatör 

 Innan du installerar eller konverterar stationära utrustningar som innehåller 
14 ton CO2 köldmedium eller mer, ska du informera oss på förbundet för 
samråd om åtgärdens utformning och miljöpåverkan.  

 När du skrotar aggregatet på 14 ton CO2  köldmedia eller mer, ska du skicka 
in skrotningsintyg till oss.  

 Vid byte av ägare/ansvarig verksamhetsutövare för en anmälnings- eller 
rapporteringspliktig anläggning ska förbundet kontaktas. Handläggningen 
av årsrapporterna förenklas och rätt verksamhetsutövare debiteras för års- 
och tillsynsavgifter.  

Uppgift om installationen och skrotning, liksom ändrade uppgifter om företaget ska 
stå med i årsrapportens aggregatförteckning. 

Lagstiftning 

 F-gasförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 
517/2014 om vissa fluorerade växthusgaser  

 Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande 
ämnen  

 Förordning (2012:259) om miljösanktionsavgifter 

 


