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Anmälan av installation för aggregat innehållande ≥14 ton 
koldioxidekvivalenter av fluorerade växthusgaser enligt    
14 § Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser 
Anmälan 
Om du är eller avser att bli operatör av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller 
värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska du, i 
rollen som operatör, innan installation av sådan utrustning underrätta Borås Stad. 
Underrättelsen ska ske minst tre veckor innan planerad installation. 

Syftet med att anmäla installation av aggregat är att Miljöförvaltningen ska ha tid att 
granska informationen och yttra sig om eventuella ändringar. 

Hermetiskt slutna aggregat 
Hermetiskt sluten utrustning kan omfattas av krav på anmälan, förutsatt att ingreppet 
stämmer in på definitionen av installation som anges i EU-förordning 517/2014: 
”installation: sammanfogande av två eller fler delar eller kretsar som innehåller eller är utformade för 
att innehålla fluorerade växthusgaser, för att sätta samman ett system på den plats där det ska 
användas, som innebär sammanfogandet av gasförande ledare i ett system för att utgöra ett fullbordat 
kretslopp, utan hänsyn till att systemet kan behöva fyllas på efter sammanfogning” 

Krav på årsrapport och läckagekontroll 
Om er anläggning innehåller totalt sett 14 ton koldioxidekvivalenter fluorerade 
växthusgaser eller mer omfattas den av kravet på läckagekontroll enligt 15 § 
Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Årsrapporter ska inkomma 
senast den 31 mars, året efter läckagekontrollerna utförts. Beroende på aggregatens 
fyllnadsmängd ska de kontrolleras med olika intervall. Innehåller aggregatet: 

- 5 ton koldioxidekvivalenter eller mer (men mindre än 50 ton) ska det
kontrolleras för läckage minst var tolfte månad.

- 50 ton koldioxidekvivalenter eller mer (men mindre än 500 ton) ska det
kontrolleras för läckage minst var sjätte månad.

- 500 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska det kontrolleras för läckage var
tredje månad.

Hermetiskt slutna aggregat omfattas av kravet på läckagekontroll om de överstiger 10 
ton koldioxidekvivalenter. 

Avgift för handläggning 
I samband med granskning av anmälan debiterar Miljöförvaltningen er en schablon 
motsvarande 1 timmes handläggning enligt fastställd kommunal taxa.  

POSTADRESS BESÖKSADRESS WEBBPLATS E-POST TELEFON 
501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se miljo@boras.se 033-35 30 00
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Administrativa uppgifter 
Operatör och Organisationsnummer: Fastighetsbeteckning och adress till anläggning: 

Postadress för myndighetsbeslut: Avvikande fakturaadress: 

Telefonnummer till kontaktperson: E-post:

Aggregat som ska installeras: 
Beteckning: Köldmedia: Fyllnadsmängd 

(kg): 
CO2eq (ton): Datum för 

installation: 
Övrig info: 

Total mängd köldmedia Kilogram: CO2e: 
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