
Köldmedia - Anmälan installation /

konvertering / byte av operatör 

☐ Anmälan installation, ny anläggning

☐ Anmälan konvertering, befintlig anläggning

☐ Anmälan byte av operatör

    VAR GOD VÄND!

POSTADRESS 

341 83  Ljungby 
BESÖKSADRESS 

Olofsgatan 9 
TELEFON 

0372-78 90 00 
ORG NR 

212000-0670 

E-POST 

miljo.byggnamnden@ljungby.se 
TELEFAX 

0372-78 92 42 
WEBBPLATS 

www.ljungby.se 
BANKGIRO 

156-0879

Uppgifter om köldmedieanläggningen (fylls i vid installation eller konvertering) 
Köldmedieanläggningens adress Fastighetsbeteckning / beteckningar 

Antal utrustningar i anläggningen/anläggningarna 

Namn, utrustning 
Typ av 
köldmedium 

Typ av anläggning, 
(kyl, frys, 
luftkonditioner, mm) 

Fyllnadsmängd 
(ton CO2e) 

Planerat datum 

  Bifoga på separat dokument om inte alla uppgifter får plats. Eller om du vill skicka med annan relevant information. Skicka in tillsammans med anmälan.

Uppgifter om nuvarande operatör 
Fastighetsbeteckning (där köldmedia finns installerad / ska installeras) 

Företagets/ ansvariges namn Person-/organisationsnummer 

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

Faktureringsadress (om annan än postadress) Telefonnummer (även riktnummer) 

Kontaktperson Mobilnummer 

E-post

Uppgifter om tidigare ansvarig operatör (fylls bara i vid byte av operatör) 
Fastighetsbeteckning (där köldmedia finns installerad / ska installeras) 

Företagets/ ansvariges namn Person-/organisationsnummer 

Postadress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

Faktureringsadress (om annan än postadress) Telefon (även riktnummer) 

Kontaktperson Mobilnummer 

E-post



Uppgifter om installatör 

Firma 
Företags-
certifikat Person 

Person-
certifikat 

Kontaktuppgifter 
(Telefon, E-post) 

Namnunderskrift av behörig / ansvarig operatör 
Ort och datum 

Sökandes namnteckning Namnförtydligande 

Upplysning 
Den som är eller avser att bli operatör av en kyl- luftkonditionerings- eller värmepumps-utrustning 

som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer ska innan installation eller 

konvertering av sådan utrustning underrätta tillsynsmyndighet.  

Den som är operatör ska lämna en rapport till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars om det under 

någon del av föregående kalenderår fanns minst 14 ton CO2e i en stationär anläggning, i en 

anläggning på ett fartyg eller i en mobil utrustning. Kravet gäller för aggregat som omfattas av 

läckagekontroll, vilket är aggregat på 5 ton CO2e eller mer.  

Avgift debiteras enligt gällande taxa antagen av kommunfullmäktige. 

Information om personuppgiftsbehandling 

För att kunna behandla din ansökan kommer vi att registrera den och dina personuppgifter i vårt 

verksamhetssystem. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller dig 

själv som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa. 

För att läsa mer gå in på www.ljungby.se  

Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnämnden. 

Skicka blanketten till:  
Ljungby kommun
Miljö- och byggförvaltningen
341 83 Ljungby
E-post: miljo.byggnamnden@ljungby.se

http://www.ljungby.se/
mailto:miljo.byggnamnden@ljungby.se
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