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Delegationsbeslut BMH 5160

VÄRMDÖVIK 19:113: Bekräftelse på inkommen
kontrollrapport om köldmedieanvändning för år 2016
och beslut om avgift
Beslut
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
1. av operatören Värmdö kommun, tekniska nämnden (org. nr. 212000-0035)
ta ut en fast avgift om 3675 kr för handläggning av årlig rapportering av
köldmedia där rapporten behövts kompletteras och som därmed inte var
komplett.
2. avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.
Stöd för beslut
Beslutet är fattat med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808), 9 kap. 5 §
förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
och taxa antagen av kommunfullmäktige 2016-10-03 § 188 punkt 9 för beslut
enligt miljöbalken.
Beslutsunderlag
Delegaten har enligt gällande delegationsordning rätt att för nämndens räkning ta
beslut.

Ärendet
Bygg- och miljöavdelningen mottog 2017-03-30 en årsrapport för de
läcksökningskontroller som skett på anläggningen Torshälls förskola under år
2016. Komplettering begärdes och uppgifter inkom 2017-05-30.
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Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens bedömning
Enligt 29 § i förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser ska
rapportering av läckagekontrollen för föregående år ske till den kommunala
tillsynsmyndigheten senast den 31 mars följande år.
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att kontrollrapporten är komplett
och att anläggningen är i gott skick. Operatören har uppfyllt kraven gällande
· inlämnande av rapport i tid (innan den 31 mars)
· certifieringskraven för kontroll av anläggningen (rätt och aktivt certifikat).
Operatören har inte uppfyllt kraven gällande:
· kontrollintervall (3, 6 respektive 12 månader)
Förslag till beslut om miljösanktionsavgift har kommunicerats med operatören i
separat skrivelse daterad 2017-11-17.
För denna anläggning ska kontroll ske med ett intervall om 12 månader. Nästa
periodiska läckagekontroll ska därför ha skett senast 2017-10-15.
Avgift
Enligt miljöbalken 27 kap. 1 § har bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden rätt att
ta ut avgift för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, tillhörande föreskrifter
samt förordningar inom balkens tillämpningsområde. Kommunfullmäktige har
antagit taxa för Värmdö kommuns prövning och tillsyn inom miljö- och
hälsoskyddsområdet samt livsmedelslagen. Av taxan framgår vilken avgift som
ska tas ut. Enligt 9 kap. 5 § i förordningen om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken kan beslut om avgift gälla omedelbart även om det överklagas.
Exempel på vad som ingår i handläggningstiden:
·
·
·
·
·
·

Registrering, komplettering, inläsning och beredning av inkomna ärenden.
Platsbesök
Behandling av inkomna handlingar
Upprättande av skrivelser, rapporter och beslut
Kontakter med sakkunniga, t.ex. jurister
Resor (max fyra timmar per platsbesök)

I taxan framgår det att en avgift om 2100 kr ska tas ut för handläggning av en
årlig rapport om köldmedia där rapporten bedömts vara komplett respektive 3675
kr för handläggning av rapport som behövts kompletteras och därmed inte
bedömts vara komplett. Er rapport har inte varit komplett eftersom den saknade
uppgifter om läcksökningskontroller av aggregaten VP1 och VP2.

Information och upplysningar
Den 1 januari 2015 trädde EU:s nya f- gasförordning (EU) nr. 517/2014 i kraft .
Därmed förändras läckagekontrollintervallen till att istället baseras på
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koldixoidekvivalenter (CO2e) istället för kilo. För aggregat som har en
köldmediamängd över 5 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) ska läckagekontroll ske
minst var tolfte månad. Om det i anläggningen någon gång under ett kalenderår
finns minst 14 ton CO2e ska en kontrollrapport skickas till bygg- och
miljöavdelningen.
Kontrollrapporten för år 2017 ska skickas in mellan 1 januari och 31 mars år
2018. Årsrapporten ska avse hela kalenderårets läckagekontroller.
Observera att det är operatören (dvs det företag som ansvarar för anläggningen)
som är ansvarig för att se till att det företag och den person som anlitas för
kontrollerna innehar rätt certifikat för det arbete som utförs och att certifikatet är
aktivt. Certifikatet kan kontrolleras på http://www.incertonline.se.
Om kontrollanten noterat ett läckage ska uppföljande läckagekontroll ske inom en
månad. Det ska framgå av den årliga rapporten i vilket aggregat läckaget och
eventuell avtappning/påfyllning skett samt när uppföljande kontroll har skett.
Information om nya f-gasförordningen (SFS 2016:1128)
Som en följd av att en ny EU-förordning om f-gaser beslutats så har regeringen
beslutat om en ny svensk förordning. Den nya förordningen trädde i kraft 1
januari 2017.
Därmed har vissa utrustningar har fått nya krav, och vissa omfattas inte längre av
läckagekontroll. Detta gäller till exempel för en utrustning som innehåller över tre
kilo köldmedier men som vid omräkning till det nya systemet ger ett värde på
under fem ton CO2e. På samma sätt innebär ändringen att utrustning som
innehåller under tre kilo köldmedier, men vid omräkning till det nya systemet ger
ett värde på över fem ton CO2e. Den ska då omfattas av till exempel
läckagekontroller.
På Anläggningskollen (http://www.alltomfgas.se/anlaggningskollen) kan du se
vilken koldioxidekvivalent ditt aggregat har och vilket kontrollintervall som gäller
för dig.
Den nya förordningen innebär även följande ändringar:
· Förordningen hänvisar till kraven i EU:s förordning (EU) nr. 517/2014 om
fluorerade växthusgaser i fråga om kraven på läckagekontroll.
·

Kraven på anmälan innan installation eller konvertering av utrustning
samt årsrapportering har uppdaterats. Tidigare gällde dessa krav för
utrustningar och anläggningar med 10 kg köldmedia eller mer. Nu gäller
dessa krav för utrustningar och anläggningar med 14 ton CO2e eller mer.

·

Regler kring användningsförbud av ozonnedbrytande ämnen har flyttats
till den nya förordningen (SFS 2016:1129) om ozonnedbrytande ämnen.

·

Hårdare krav kring hantering av köldmedia i mobil utrustning har införts,
t.ex. krävs årsrapportering för mobil utrustning som omfattas av
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läckagekontroll om denna innehåller 14 ton CO2e eller mer. Vidare krävs
det att personal och företag som hanterar köldmedia i mobil utrustning ska
ha certifikat. Undantag finns dock för luftkonditioneringsutrustning med
under 5 ton CO2e.
Övrigt
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Faktura skickas separat.

BYGG-, MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Sändlista:
Delges beslut via e-post
Värmdö kommun
Tekniska nämnden via Carina Molin, carina.molin@varmdo.se
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Information om hur du överklagar bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut
Detta beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Stockholms län.
Tid för överklagande
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden måste ha fått din skriftliga överklagan
inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet, annars kan ditt överklagande
inte tas upp för prövning.
Hur du utformar ditt överklagande mm
I skrivelsen med överklagandet ska du;
- Tala om vilket beslut du överklagar, uppge beslutsnummer/paragraf i
protokollet och diarienummer
- Ange varför du anser att beslutet är felaktigt
- Redogöra för hur du vill att beslutet ska ändras
Du kan givetvis anlita ombud som sköter överklagandet åt dig, glöm då inte att du
måste bifoga en fullmakt.
Övriga handlingar
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt i ärendet så
bör du bifoga dessa.
Underteckna överklagandet
Din skrivelse med överklagandet ska undertecknas och namnteckningen
förtydligas. Uppge även dina kontaktuppgifter och postadress.
Var ska överklagandet lämnas/skickas?
Din skrivelse med överklagandet ska inlämnas/skickas till bygg-, miljö- och
hälsoskyddsnämnden i Värmdö kommun, se adress nedan.
Länsstyrelsen i Stockholms län
via Värmdö kommun
Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
134 81 GUSTAVSBERG
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