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§7
KS 424/17

Ändring i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken avseende
köldmedier
Beslut
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Ändring i taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken avseende köldmedier godkänns
och gäller från och med 1 april 2018.
Ärendet
Miljönämnden har upprättat ett förslag till ändring i taxan för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens ansvarsområde avseende köldmedier. Förslaget innebär en höjning av avgiften
för anmälan av köldmedier samt granskning av årliga köldmedierapporter.
Taxan föreslås gälla från den 1 april 2018.
Nedanstående förändringar föreslås.
Nuvarande text i taxan:
Handläggning av information enligt 28 § förordningen (2007:846) om fluorerade
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av utrustning som innehåller CFC, HCFC, halon,
HFC - Timavgift
Förslag till ny text i taxan:
Handläggning av information enligt 14 § Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
innan installation eller konvertering – 1,5 timme
Nuvarande text i taxan:
Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC vilka ska
lämna rapport enligt 29 § förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och
ozonnedbrytande ämnen – 0,5 timme
Förslag till ny text i taxan:
Återkommande tillsyn av anläggningar som är skyldiga att lämna rapport enligt 15 §
Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser med utgångspunkt för hur många
aggregat som ska kontrolleras
- 1-10 aggregat en timme
- 11-30 aggregat två timmar

Justerandes sign
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- mer än 30 aggregat tre timmar
Förslag till beslut
Miljönämndens förslag till arbetsutskottet
Ändring i taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken avseende köldmedier godkänns
och gäller från och med 1 april 2018.
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Expedieras till
Kommunstyrelsen
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§ 98
MN 1978117
Förslag till ändring i taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
avseende köldmedier

Miljönämndens beslut i enlighet med arbetsutskottets förslag
Andring i taxan Pdr prövning och tillsyn enligt miljöbalken avseende köldmedier godkänns.
Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ändring i taxan för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område avseenden anmälan och granskning av köldmedier att gälla från den 1 april 2018.
• Förändring av avgift för anmälan av köldmedier från timavgift till 1,5 timme
Handläggning av information enligt 14 § Förordning (2016:1128,) omfinorerade växthusgaser
innan installation eller konvertering
• En höjning av avgift för granskning av köldmedierapporter, som i idag är 0,5 timmes
handläggningstid, med utgångspunkt för hur många aggregat som ska kontrolleras
1-10 aggregat en timme
11-30 aggregat två timmar
mer än 30 aggregat tre timmar
Återkonunande tillsyn av anläggningar som är slcldiga att lämna rapport enligt 15 § Färordning
(2016:1128) omfluorerade växthusgaser med utgångspunkt får hur många aggregat som ska
kon trolleras.
-

-

-

Ärendet
Taxa beslutad av kommunfiallmäktige 2013-12-18,

§

194.

Miljöförvaltningen har upprättat eft förslag till ändring i taxan för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens ansvarsområde avseende köldmedier. Förslaget innebär en höjning av avgiften för
anmälan av köldmedier samt granskning av årliga köldmedierapporter.
Miljöfön’altningen föreslår miljönämnden godkänna ändring i taxan för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område avseende anmälan och granskning av köldmedier och föreslå
kommunfullmäktige att anta taxan.
Taxan föreslås gälla från den 1 april 2018.

Ärendets behandling
Förvaltningens tjänsteskrivelse den 2 november 2017.
Arbetsutskotlets protokoll den 14november2017 ( 53).

Expedieras till
Kommunfullmäktige
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Tjänsteskrivelse
2017-11-02
Dnr MN 1978/2017

Miljöförvaltningen
BM Ljunggren, 031-315 17 17

Miljönämnden

Förslag till ändring i taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken avseende köldmedier
Förslag till beslut
Miljönämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta ändring i taxan för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område avseenden anmälan och granskning av köldmedier att
gälla från den 1 april 2018.
 Förändring av avgift för anmälan av köldmedier från timavgift till 1,5 timme
Handläggning av information enligt 14 § Förordning (2016:1128) om fluorerade
växthusgaser innan installation eller konvertering
 En höjning av avgift för granskning av köldmedierapporter, som i idag är 0,5 timmes
handläggningstid, med utgångspunkt för hur många aggregat som ska kontrolleras
- 1-10 aggregat en timme
- 11-30 aggregat två timmar
- mer än 30 aggregat tre timmar
Återkommande tillsyn av anläggningar som är skyldiga att lämna rapport enligt 15 §
Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser med utgångspunkt för hur många
aggregat som ska kontrolleras
Ärendet
Taxa beslutad av kommunfullmäktige 2013-12-18, § 194.
Miljöförvaltningen har upprättat ett förslag till ändring i taxan för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens ansvarsområdeavseende köldmedier. Förslaget innebär en höjning av avgiften
för anmälan av köldmedier samt granskning av årliga köldmedierapporter.
Miljöförvaltningen föreslår miljönämnden att besluta om ändring i taxan för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område avseende anmälan och granskning av köldmedier och
föreslå kommunfullmäktige att anta taxan.
Taxan föreslås gälla från den 1 april 2018.
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Bedömning
Nuvarande taxa trädde i kraft den 1 januari 2014.
Den 9 juni 2014 trädde en ny förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade västhusgaser (fgasförordningen) i kraft och har tillämpats från och med den 1 januari 2015.
Den svenska f-gasförordningen har därför omarbetats och anpassats till EU-förordningen nr
517/2014. Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser trädde i kraft den 1 juli
2017.
Miljöförvaltningens bedömning är att den tid som läggs ner vad gäller prövning och
granskning av köldmedier har ökat betydligt sedan nuvarande taxa trädde i kraft 1 januari
2014 och därmed motsvarar inte avgiften nedlagd handläggningstid
Nuvarande text i taxan:
Handläggning av information enligt 28 § förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser
och ozonnedbrytande ämnen av utrustning som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC - Timavgift
Förlag till ny text i taxan:
Handläggning av information enligt 14 § Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser
innan installation eller konvertering – 1,5 timme
Nuvarande text i taxan:
Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC vilka ska lämna
rapport enligt 29 § förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen – 0,5 timme
Förslag till ny text i taxan:
Återkommande tillsyn av anläggningar som är skyldiga att lämna rapport enligt 15 §
Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser med utgångspunkt för hur många
aggregat som ska kontrolleras
- 1-10 aggregat en timme
- 11-30 aggregat två timmar
- mer än 30 aggregat tre timmar
Information
I 14-15 §§ f-gasförordningen (2016:1128) anges vilka krav som ställs på operatören när det
gäller underrättelse och rapportering till tillsynsmyndigheten, miljönämnden.
 Föranmälan ska göras vid nyinstallation i en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller
värmepumpsutrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer.
En underrättelse ska lämnas i så god tid att samråd om åtgärdens utformning och
miljöpåverkan kan hållas med tillsynsmyndigheten.
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 Om en stationär anläggning som omfattas av läckagekontroll enligt 11 §
(EU förordning 517/2014 om f-gaser artikel 3.3 och 4.1-4,3) och innehåller minst 14 ton
CO2e under någon del av ett kalenderår ska en rapport lämnas till tillsynsmyndigheten
för granskning. Rapporten ska lämnas senast den 31 mars året efter det kalenderåret och
vara undertecknad av operatören.
Rapporten ska innehålla
- resultat av läckagekontroller som gjorts under kalenderåret
- Information om utrustning som skrotats under kalenderåret
- de uppgifter som anges i artikel 6.1 (EU förordning 517/2014om f-gaser)
- operatörens organisationsnummer, post- och faktureringsadress
- adress till och fastighetsbeteckning där stationär utrustning finns
- en förteckning över utrustningen som visar när kontrollerna har skett
- en certifikatförteckning som visar att kontrollerna utförts av certifierat företag/person
Lagstöd
46§ f-gasförordningen (2016:1128) handlar om tillsyn och avgifter
 Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen
(2011:13)
 Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med f-gasförordningen
(2016:1128) finns i 2 kap. 4, 21, 27 och 29-32 §§ miljötillsynsförordning.
 Bestämmelser om avgifter finns i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken.
Expedieras till
Kommunfullmäktige

Per Kaarle
Miljöchef
Denna tjänsteskrivelse har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter
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