
Köldmedier

En köldmedieanläggning måste kontrolleras enligt anlägg-
ningens instruktioner. Kontroll- och underhållsarbetet ska 
göras av ett kylföretag som är certifierat, det vill säga god-
känt för att utföra sådana kontroller. 

Anmälan om nyinstallering
Om du ska installera ett nytt aggregat med en köldmedie-
mängd på 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska du 
anmäla detta till miljöförvaltningen senast en månad före 
installationen. Blanketter för anmälan kan du oftast få av 
det certifierade kylföretag du anlitar. 

Årsrapportering 
Om du har en anläggning med ett eller flera aggregat, med 
en sammanlagd köldmediemängd på minst 14 ton koldi-
oxidekvivalenter, ska du skicka in en sammanfattande 
kontrollrapport till miljöförvaltningen en gång per år. Hur 
många kontroller som behöver göras på varje aggregat i 
din anläggning under ett år, bestäms av antalet koldioxi-
dekvivalenter som är installerad i respektive aggregat. Se 
tabell. Som exempel blir 1 kg av köldmediet R404A 3,92 ton 
koldioxidekvivalenter.

I kontrollrapporten ska du också uppge eventuell skrot-
ning av aggregat samt installerade, påfyllda, omhändertag-
na mängder av köldmedier. Den sammanställda rapporten 
ska du skicka till miljöförvaltningen tidigast 1 januari men 
senast 31 mars året efter att kontrollen eller kontrollerna 
gjorts. Du och ditt valda kylföretag kan även välja att rap-
portera in utförda kontroller via vår e-tjänst som du hittar 
på https://koldmedier.helsingborg.se. 

Rapportera i tid 
Om du som äger en anläggning inte lämnar in rapporten i 
tid eller om kontrollen inte blivit av kan du behöva betala 
en miljösanktionsavgift. För närvarande är avgiften 1 000 
kronor för en försenad årsrapport och 5 000 kronor om 
kontrollintervallen inte följts eller om kontrollen uteblivit 
helt. Beloppet går till staten.

Regler för köldmedieanläggningar
Hur köldmedier får och inte får användas styrs bland annat 
i miljöbalken (SFS 1998:808) och Förordning (2016:1128) 
om fluorerade växthusgaser. 
 
Mer information
Läs mer om köldmedier på naturvardsverket.se

Ett köldmedium är ett ämne som tar upp och avger värme eller kyla genom att 
det förångas och kondenseras. Men det bidrar både till ozonskiktets uttunning och 
till växthuseffekten. Därför har EU och Sverige infört bestämmelser för att minska 
användningen av köldmedier.

Koldioxidekvivalenter/
aggregat

Så ofta krävs kontroll

5 ton CO2e eller mer Var tolfte månad

50 ton CO2e eller mer Var sjätte månad

500 ton CO2e eller mer Var tredje månad
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