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Slutrapport för Köldmedieprojekt 2018 
 
Bakgrund 
Projektet har genomförts i syfte att skapa samsyn i Östergötland vid hantering av 

köldmedierapporter och anmälan om installation av köldmedieaggregat. 

 

Enligt förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser ska verksamheter (operatörer) 

lämna en årsrapport till tillsynsmyndigheten en gång per år. Vad årsrapporten ska innehålla 

framgår av 15§ förordning om fluorerade växthusgaser. Oftast sköter kylserviceföretaget 

rapporteringen men det är operatören som är ansvarig mot tillsynsmyndigheten. Kraven på 

vilka utrustningar som ska läckagekontrolleras och med vilka intervall finns i EU:s förordning 

517/2014.  

 5-49 CO2e  läckagekontroll med 12 mån intervall  

 50-499 CO2e  läckagekontroll med 6 mån intervall  

 500< CO2e  läckagekontroll med 3 mån intervall 

 
Projektgrupp 
Jessica Witterström (Söderköping/Valdemarsvik), Stephanie Hansevi och Erik Bäcklund 
(Motala), Malin Johansson (Linköping), Anna Gustavsson och Magdalena Öberg (Norrköping) 

 

Genomförande 
Projektet inleddes med ett startmöte där det bestämdes vad som skulle ingå i projektet samt en 
tidplan. Enligt projektplanen som skapades innan projektets start skulle en rutin tas fram för 
granskning av köldmedierapporter samt att genomföra köldmedietillsyn. Vid startmötet 
beslutades att ingen tillsyn skulle göras i projektet på grund av tidsbrist och att det inte fanns med 
i kommunernas verksamhetsplaner. Naturvårdsverket bjöds heller inte in på grund av att vi ville 
ha mer teknisk och praktisk information utifrån en kylteknikers perspektiv.  
 
Syftet ändrades till att upprätta en rutin för samsyn vid granskning av köldmedierapporter. En 
informationsträff skulle anordnas för att öka kunskaperna och förståelse mellan 
tillsynsmyndigheten och branschen. Träffen skulle också bidra med ökade kunskapen om den 
tekniska och praktiska hanteringen av köldmedieaggregat. Det i sin tur leder till en ökad möjlighet 
att kunna genomföra tillsyn av köldmedieanläggningar och öppna upp för mer förståelse i 
kommunikationen mellan myndighet, kyl- och värmepumpsbranschen och operatörer. 
 
Rutinen var klar i mars 2018 och informationsträffen anordnades under förmiddagen den 16 
november 2018. Till informationsträffen var Per Jonasson och Anne-Lee Bertenstam från 
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen (SKVP) samt Göran Andersson och Mats Hint från 
Kylanläggningar AB inbjudna.  
 
Samtliga kommuner i länet och länsstyrelsen var inbjudna till träffen där följande kommuner 
deltog: 
 
Norrköping, Linköping, Åtvidaberg, Ödeshög, Finspång och Mjölby samt en från länsstyrelsen. 
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Kommunerna hade även möjlighet att skicka in frågor som kunde besvaras vid träffen.  
Vid träffen informerade branschen om vikten av att förebygga utsläpp och att minska den 
antropogena påverkan på klimatet. Kommande förändringar år 2020 och 2030 bromsas av 
bristen på kyltekniker vilket innebär att skrotning och konvertering av köldmedieaggregat troligen 
kommer att fördröjas. Tillgången på köldmedium med låg GWP kommer också att begränsas. 
Viktiga budskap från branschorganisationen var att: 

 Den nya f-gasförordningen är ett bra beslut. 

 Köldmedieneutralitet - framtiden kommer tillhöra naturliga köldmedier t.ex. CO2. 

 Generering och konvertering är ett sätt att köpa sig tid men är ingen slutlig lösning. 

 Avstå återanvändning för det är osäker kvalitet på grund av risker i hanteringen. 

 Gör inga nya installationer med hög GWP, åtgärder bör göras nu! 
 
 I slutet av projektet skickades några frågor till till kommunerna för att göra en värdering av 
projektet samt behov och önskemål inför vår fortsatta tillsyn av köldmedium. 

 

Reflektioner och slutsats 
Det finns ett intresse och behov av att fortsätta arbeta med samsyn kring köldmediegranskning 
och kompetensutveckling. Branschen upplever att tillsynsmyndigheterna gör olika vilket också 
styrker att vi behöver arbeta mer med samsyn i länet men även nationellt.  
 
Trots de förändringar som skett inom lagstiftning samt kommande förändringar så tycks ändå 
inställningen i branschen vara positiv. Det behövs ökade resurser från branschorganisationen 
samt utbildning för att locka personer till yrket som kyltekniker. Bristen på kyltekniker kommer 
göra att tillsynsmyndigheterna behöver lägga mer tid på hantering av brister och sanktioner inom 
området under de närmsta åren.  
 
Baserat på det gensvar projektgruppen fått av inspektörer i andra kommuner i länet så har rutinen 
för granskning av köldmedierapporter använts under året och anses fungera som ett bra stöd. 
Några har lite erfarenhet inom tillsynsområdet och tycker den har varit till stor hjälp. 
Informationsträffen uppskattades och upplevdes som lärorik. Det var bra representanter på plats 
och gav bra diskussioner så tiden gick fort, önskan fanns om att den skulle varit längre. 
 
Olikheter i hur mycket kommunerna debiterar för handläggning av köldmedierapporter finns och 
av de uppgifter projektgruppen fått in från några kommuner är fördelningen: 0,5h – 1 kommun, 
1h – 5 kommuner, 1,5h – 1 kommun, 2h – 1 kommun, timavgift för kompletteringar – 4 
kommuner, timavgift för MSA – 3 kommuner. 

 

Fortsatt arbete 
Uppskattad informationsträff och det finns intresse för ytterligare träffar samt önskemål om att 
även naturvårdsverket ska medverka på en. Det är inte alltid det finns resurser men det är ett 
viktigt område som kommer kräva mer av tillsynsmyndigheterna både inom tillsyn och 
förebyggande arbete t.ex. genom information och inventering.  
 
Det kan vara bra om länsstyrelsen lyfter frågan nationellt eftersom det har framkommit tydliga 
olikheter i tillsyn och granskning. Ytterligare projekt önskas som fokuserar på 
informationsinsatser (internt och externt), debitering, inventeringsstrategier, 
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miljösanktionsavgifter, ta fram checklistor och underlag inför tillsyn med mera inom 
köldmediehantering. 

 

Material som tagits fram inom projektet 
Rutin för granskning av köldmedierapporter – se bilaga. 
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Bilaga 
Rutin för granskning av köldmedierapporter 
 
 

Framtagen av: 
 

Syfte 
Rutin för handläggning av kontrollrapporter för aggregat med fluorerade växthusgaser där den 
sammanlagda köldmediemängden överstiger 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) någon gång 
under året. I den totala mängden räknas aggregat med 5 ton CO2e eller mer in. Årsrapporten skall 
inlämnas till respektive nämnd senast den 31 mars efterföljande år. 
 
Rutinen har upprättats i syfte att skapa samsyn i Östergötland vid hantering av 
köldmedierapporter och anmälan om installation av köldmedieaggregat.  
 
Rutinen omfattar inte diarieföring, eller åtgärder i respektive ärendehanteringssystem, eller 
skrivelser för bekräftelse, föreläggande om komplettering eller att inkomma med årsrapport, MSA 
mm. 
 
Bakgrund 
Enligt förordning om fluorerade växthusgaser ska verksamheter (operatörer) lämna en årsrapport 
till tillsynsmyndigheten en gång per år. Vad årsrapporten ska innehålla framgår av 15§ förordning 
(2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Oftast sköter kylserviceföretaget rapporteringen men 
det är operatören som är ansvarig mot tillsynsmyndigheten. 
Kraven på vilka utrustningar som ska läckagekontrolleras och med vilka intervall finns i EU:s 
förordning 517/2014. 

 5-49 CO2e  läckagekontroll med 12 mån intervall 

 50-499 CO2e  läckagekontroll med 6 mån intervall 

 500< CO2e  läckagekontroll med 3 mån intervall  
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Rapporten ska enligt 15§, 2016:1128 innehålla: 
1. resultatet av de läckagekontroller som gjorts under kalenderåret, 
2. information om utrustning som skrotats under kalenderåret, 
3. de uppgifter som anges i artikel 6.1 i förordningen om f-gaser, 
4. operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress, 
5. adress till och fastighetsbeteckning på den fastighet där utrustningen finns, om utrustningen är 
stationär, 
6. en förteckning över utrustningen, och 
7. i fråga om utrustning på ett fartyg, fartygets namn, signalbokstäver eller liknande. 
 

Kontrollera att: JA / 

NEJ 

Om NEJ NEJ kopplat 

till MSA? 

Övrigt 

Rapporten är underskriven av 

operatören 

 

 Skicka tillbaka 

rapporten för 

underskrift 

JA, 9 kap. 20§ 

MSA 

förordningen 

(2012:259) 

 

Läckagekontrollerna utförts 

inom rätt tid 

 

 Överskridet 

intervall eller 

utebliven 

kontroll ger 

MSA 

JA, 9 kap. 1§ 

MSA 

förordningen 

(2012:259) 

Tips! Kontrollera 

aggregat i 

anläggningskollen 

på 

www.alltomfgas.se 

Rapporten lämnades in senast 31 

mars 

 Sen inlämning 

ger MSA  

JA, 9 kap. 20§ 

MSA 

förordningen 

(2012:259) 

Från och med 1 

april = sen 

inlämning! Tydligt 

i lagstiftningen! 

Aggregaten och mängderna 

stämmer med tidigare 

rapporteringar 

 

 Be operatören 

förklara eller 

komplettera!  

 * se nedan 

Verksamhetsuppgifter enligt 15§, 

se ovanför, finns ifyllda 

 Stäm av med 

operatören 

JA, 9 kap. 20§ 

MSA 

förordningen 

(2012:259) 

 

Anledning till att uppföljande 

läckagekontroller genomförts 

finns med i rapporten 

 Be operatören 

om förklaring  

JA, 9 kap. 20§ 

MSA 

förordningen 

(2012:259) 

Att uppföljande 

kontroller är 

förklarade och 

innehåller rätt 

information. 

Intyg om skrotning eller  Begär in intyg JA, 9 kap. 20§  
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konvertering finns vid 

förändring av aggregat på 

anläggningen 

MSA 

förordningen 

(2012:259) 

Anmälan finns om nytt aggregat 

med minst 14 ton CO2e 

tillkommit 

 

 Installation 

utan anmälan 

innan ger MSA 

JA, 9 kap 19§ 

MSA 

förordningen 

(2012:259) 

 

Kylföretag som utfört kontroller 

eller åtgärder är certifierade 

(kontrolleras på incertonline.se) 

 

 Installation, 

service, 

underhåll och 

reparation av 

utrustning som 

innehåller eller 

på annat sätt 

kräver f-gaser 

ska utföras av 

certifierade 

företag. 

JA, 9 kap 4§ 

MSA 

förordningen 

(2012:259) 

Se förordning 

(EU) 517/2014 

11.4 

Personen som utfört kontroller 

eller åtgärder är certifierade 

(kontrolleras på incertonline.se) 

 

 Om certifikat 

saknas för 

kontroller 

20170101- 

20170630 kan 

MSA inte 

dömas ut, bara 

för resterande 

del av året. 

JA, 9 kap 17§ 

MSA 

förordningen 

(2012:259) 

 

Kompletteringar inkomna efter 

31 mars** 

   MSA enligt 9 kap. 

20§ (2012:259). Se 

nedan. 

* Tidigare lagstiftning hade 10 kg som rapporteringsgräns. Nu är det 14 ton CO2e, det 

kan innebära att en del nya anläggningar rapporteras in. Det går inte att ta ut MSA 

eftersom de inte varit anmälningspliktiga vid installation. Små aggregat som tidigare legat 

under 3 kg ska nu räknas med om de innehåller mer än 5 ton CO2e. 

** Innan den 31 mars ska en komplett rapport lämnas in. Det finns ingen skyldighet i att 

granska och begära in kompletteringar innan den 31 mars men det kan innebära färre 

MSA och därmed förenklat arbete. En bedömning om MSA ska tas ut eller inte på grund 

av att rapporten inte är komplett senast 31 mars ska göras i varje enskilt fall. Vid MSA är 

sena kompletteringar samma som försent inlämnad årsrapport MSA enligt (2012:259) 9 

kap 20§. 


