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Anmälan om installation eller konvertering av köldmedieaggregat
Enligt 28 § förordning (2016:1128) om fluorerande växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

Operatör
Namn
Gatuadress

Organisationsnummer

Postnummer och ort

Tel. nr

Kontaktperson

E-post

Fakturaadress (om annan än ovan)
Ev. referensnummer på fakturan

Uppgifter om anläggningen där aggregatet ska installeras eller konverteras
Fastighetsbeteckning
Fastighetsadress

Nuvarande totalt installerad mängd: HCFC_______kg och HFC_______kg

Uppgifter om aggregatet och installationen/konverteringen
Nyinstallation
Köldmedium: Typ________

Konvertering
GWP________ Mängd________kg CO2 (e)________ton

Installation kommer att utföras av följande kylfirma:
Certifieringsnummer för kylfirman:

Information
Anmälan ska göras innan installation eller konvertering sker av en stationär kyl-, luftkonditionering- eller
värmepumpsutrustning (aggregat) som innehåller 14 ton f-gaser eller mer. Årsrapport över alla
kontroller under året ska skickas till Miljöenheten senast 31 mars efterföljande år. Förändringar i form
av nyinstallation, konvertering eller skrotning ska noteras i årsrapporten.

I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina
uppgifter. Den informationen hittar du sist i denna blankett.
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Information om avgift
Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en timavgift för handläggningen av anmälan. Timavgiften är för
närvarande 1 176 kr.

Underskrift
Ort

Datum

Underskrift (Operatören)

Namnförtydligande

Blanketten skickas till:
MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Kommunhuset, 234 81 LOMMA

I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina
uppgifter. Den informationen hittar du sist i denna blankett.

3(3)

Information till dig som lämnar personuppgifter på blanketten/ i e-tjänsten
enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 13

Lomma kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, som anges på blanketten/ i
etjänsten. Syftet med en sådan behandling är att kunna fullgöra skyldigheter som föreligger enligt lag eller
andra författningar.
Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning, och rättslig plikt.
Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i dokumenthanteringsplanen.
De personuppgifter Lomma kommun behandlar om dig, med anledning av att du lämnat
personuppgifterna på blanketten/i e-tjänsten, delas enbart med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att
göra så enligt lag. Vi kommer inte att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är miljö- och byggnadsnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi
begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du
enklast genom att kontakta oss på miljo-byggnadsnamnd@lomma.se
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud.miljo-ochbyggnadsnamnden@lomma.se. Om du har
klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.

I samband med att du lämnar personuppgifterna på blanketten har du rätt till information om behandlingen av dina
uppgifter. Den informationen hittar du sist i denna blankett.

