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Byte av operatör för köldmedier

Ni använder denna blankett för att informera Verksamheten Miljö och bygg om att ansvaret för en
anläggning med köldmedier går över till en ny operatör.
Uppgifter om köldmedieanläggning
Köldmedieanläggningens adress

Typ av anläggning/ar (kyl, frys, luftkonditionering, värmepump, övrigt)

Fastighetsbeteckning

Aggregatbeteckning Typ f-gas

Mängd f-gas

Uppgifter om ny operatör
Verksamhetens namn

Postadress

Organisationsnummer

Postnummer

Ort

Faktureringsadress (om annan än postadress)

Telefon

Mobil

E-post
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Uppgifter om tidigare operatör
Verksamhetens namn

Postadress

Telefon

Organisationsnummer

Postnummer

Ort

Mobil

E-post

Datum för byte av operatör

Namnunderskrift av ny operatör
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Vem är operatör?
Operatören är den fysiska eller juridiska person som har det faktiska tekniska ansvaret för utrustningen
och har till exempel befogenhet att låta genomföra kontroller och reparationer.
Vem ansvarar för vad?
Som operatör ansvarar ni för att följa bestämmelserna om köldmedier. Ni skickar in en årsrapport om
läckagekontroll till oss senast den 31 mars varje år. Det gäller även om ni tog över anläggningen någon
gång under det kalenderår som rapporten gäller. Rapporten ska ändå gälla hela kalenderåret och det är
viktigt att ni får information om de läckagekontroller eller andra ingrepp som den förra operatören gjort.
Om ni är operatör när rapporten ska lämnas är det ni som är skyldig att lämna den, även om ni inte var
operatör under det år som rapporten gäller utan övertagandet skedde efter årsskiftet.
Behandling av personuppgifter. Miljö- och tillståndsnämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet
med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer om hur Ängelholms kommun hanterar personuppgifter på
www.engelholm.se, sök efter ”personuppgifter”.
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