Underrättelse om installation av stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning som
innehåller 14 ton CO2e eller mer enligt 14 § SFS
2016:1128

Blanketten skickas till Arvika kommun, 15 Myndighetsnämnden, 671 81 ARVIKA.
Den som är eller avser att bli operatör av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning med f-gas som köldmedium vilka innehåller 14 ton CO2e eller mer ska innan installation eller
konvertering av sådan utrustning underrätta miljöstaben.
En underrättelse ska lämnas in i så god tid att samråd om åtgärdens utformning och miljöpåverkan kan
hållas med miljöstaben.

Ansvarig för anläggningen (operatör)
Operatören är den fysiska eller juridiska person som har det faktiska tekniska ansvaret för anläggningen
(ofta verksamhetsutövare, i vissa fall fastighetsägare).
Namn

Person- eller organisationsnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Telefonnummer

Mobilnummer

Ort

E-postadress
Fastighetsägare (om annan än sökande/anmälande)

Telefonnummer (fastighetsägaren)

Anläggningens placering
Besöksadress

Fastighetsbeteckning

Underrättelse om utrustning som avses att:
☐ Nyinstalleras

☐ Konverteras

Typ av utrustning
☐ Kyl

☐ Frys

☐ Värmepump

☐ Luftkonditionering

☐ Annat: ____________________

Utrustningens beteckning/nummer
Numret står till vänster i årsrapporten, exempelvis som ”KM1” eller ”VP1”:

__________

Köldmedium och mängd (vid nyinstallation/efter konvertering)
Typ f-gas (t ex R 410C): ___________

Mängd f-gas (ton CO2e): ___________

Köldmedium och mängd (innan konvertering)
Typ f-gas (t ex R 410C): ____________

Mängd f-gas (ton CO2e): ___________

Om installationen/konverteringen
Installationen/konverteringen påbörjas den (datum):_________________
Övrig information (exempelvis motivering av val av f-gas som köldmedium):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Underskrift
Ort och datum
Operatörens underskrift

Namnförtydligande

Personuppgifter
De personuppgifter som du har lämnat kommer att användas för myndighetsnämndens administration
och andra åtgärder som behövs för handläggning av ärendet samt för framtida tillsyn och
sammanställning av statistik. Ytterligare nödvändiga personuppgifter kan komma att samlas in för
dessa ändamål från annan källa än dig själv. Personuppgifterna hanteras i enlighet med
offentlighetsprincipen, offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen samt dataskyddslagstiftningen
och kan komma att lämnas till annan myndighet eller till den som begär det enligt
offentlighetsprincipen. Som enskild har du rätt att, efter skriftlig ansökan, få veta vilka personuppgifter
som finns i registret. Efter begäran ska felaktiga eller ofullständiga uppgifter rättas, blockeras eller
utplånas.
Du kan läsa mer om hur Arvika kommun hanterar personuppgifter på www.arvika.se/dataskydd.

