Information om
MILJÖFÖRVALTNINGEN

Byte av operatör för
köldmedieanläggning

Denna blankett är till för dig som operatör när du ska lämna över ansvaret för en köldmedieanläggning till en ny operatör. En operatör kan exempelvis vara en fastighetsägare eller en verksamhetutövare. Du bör meddela miljöförvaltningen när du lämnar över
ansvaret för en köldmedieanläggning till någon annan. Om miljöförvaltningen inte får in någon sådan information kommer tillsynsavgiften för kontrollen av årsrapporten ställas till den operatör som står angiven på den senast inskickade anmälan eller kontrollrapporten.
Obs! Skicka denna information till miljöförvaltningen senast 2 veckor innan bytet av operatör ska ske.

Uppgifter om anläggningen
Köldmedieanläggningens adress

Fastighetsbeteckning (för köldmedieanläggningen)

Typ av aggregat i anläggningen (kyl, frys, luftkonditionering, värmepump etc.)

Antal aggregat i anläggningen/anläggningarna

Total installerad köldmediemängd vid anläggningen angivet i CO2ekvivalenter

Datum för när anläggningen får ny operatör

Datum för senaste kontroll

Uppfyllde anläggningen gällande lagkrav vid den senaste
kontrollen?
Ja

Nej

Uppgifter om ny ansvarig operatör
Företagets namn

Person-/organisationsnummer

Företagets postadress

Postnummer och postort

Företagets besöksadress (om annan än postadressen)

Företagets fakturaadress (om annan än postadressen)

Kontaktperson på företaget
Telefonnummer och mobilnummer

Ifylld blankett skickas till
Miljöförvaltningen
251 89 Helsingborg
Eller
miljoforvaltningen@helsingborg.se

E-postadress

Kontakt
Besöksadress: Helsingborgs kontaktcenter,
Stortorget 17
Telefon: 042-10 50 00
E-post: kontaktcenter@helsingborg.se

senast uppdaterad 2017-03-22

Information om
MILJÖFÖRVALTNINGEN

Byte av operatör för
köldmedieanläggning

Uppgifter om tidigare operatör
Företagets namn

Person-/organisationsnummer

Företagets postadress

Postnummer och postort

Företagets besöksadress (om annan än postadressen)

Kontaktperson på företaget
Telefonnummer och mobilnummer

E-postadress

Övriga upplysningar

Bifoga på separat papper om utrymmet inte räcker till.

Datum och underskrift
Datum och namnunderskrift

Namnförtydligande

När du skickar in denna blankett till miljöförvaltningen registrerar vi dina personuppgifter som ett led i vår myndighetsutövning enligt miljöbalken.
Uppgifterna använder vi i vår handläggning. Ansvarig för personuppgifterna är miljönämnden. Du kan läsa mer om personuppgifter på
helsingborg.se.

Ifylld blankett skickas till
Miljöförvaltningen
251 89 Helsingborg
Eller
miljoforvaltningen@helsingborg.se

Kontakt
Besöksadress: Helsingborgs kontaktcenter,
Stortorget 17
Telefon: 042-10 50 00
E-post: kontaktcenter@helsingborg.se

senast uppdaterad 2017-03-22

