
Har du en anmälningspliktig 
köldmedieanläggning?
Kylar, frysar, luftkonditioneringar och värmepumpar är exempel på köldmedieanläggningar. 
Har du anläggningar som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter av köldmedia eller mer 
måste du lämna in en rapport till miljöförvaltningen varje år innan den 31 mars. 

Vilka aggregat ska kontrolleras? 
Köldmedieanläggningar är fyllda med köld-
medier, ofta konstgjorda gaser som har stor 
påverkan på klimatet, så kallade f-gaser.

Om ett aggregat innehåller mer än 5 ton kol-
dioxidekvivalenter köldmedia bör den kontroll-
eras för läckage minst en gång per år. I tabellen 
ser du hur mycket av olika gaser som behövs 
för att de ska genomgår en läckagekontroll. 

Exempel på 
fyllning 

Mängd i kilo för att  behöva 
genomgå årlig läckage
kontroll*

R134a 3,5 kilo

R404A 1,3 kilo

R407C 2,8 kilo

R410A 2,4 kilo

R417A 2,1 kilo

*motsvarar 5 ton koldioxidekvivalenter

Lämna in en årsrapport 
Om du har köldmedieanläggningar som sam-
manlagt innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter 
av köldmedia eller mer måste du lämna in en 
rapport varje år till miljöförvaltningen om vilka 
läckagekontroller du har gjort under året. 

Bara maskiner eller aggregat som är tillräck-
ligt stora för att behöva genomgå årlig läckage-
kontroll ska räknas in i de anmälningspliktiga 
anläggningar, det vill säga maskiner eller 
aggregat som innehåller minst 5 ton koldioxid-
ekvivalenter köldmedia.

Anlita ett certifierat kylföretag
Du måste alltid anlita ett certifierat kylföretag 
för att göra installationer och kontroller på din 
anläggning. På incertonline.se hittar du certi-
fierade kylföretag. 

Vad händer om du inte utför en 
läckage kontroll eller rapportera i tid?
Om vi skulle upptäcka att du inte läckage-
kontrollerar dina aggregat och inte lämnar in 
årsrapport innan den 31 mars efterföljande år 
tar vi ut en miljösanktionsavgift.

Mer information
Du är välkommen att kontakta oss om du har 
frågor. 

Du hittar även mer information på 
uppsala.se/köldmedier och 
alltomfgas.se. 

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon: 018-727 43 04 
måndag–fredag 9.00–12.00.  
Epost: miljoforvaltningen@uppsala.se  

Postadress: Uppsala kommun 
Miljöförvaltningen 
753 75 Uppsala 
uppsala.se/miljoforvaltningen
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