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1.1

Informationsplikt

Information innan Installation eller konvertering.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS)
Den 1 juli 2007 trädde AFS 2006:8 i kraft. Denna AFS medför att "Trycksättning med gas" endast får
utföras av företag som är ackrediterade för detta område, om den utrustning man avser att trycksätta
inte sedan tidigare är tryckkontrollerad.
En ny ändring till Köldmedieförordningen (ändring SFS 2009:382) började till största delen att gälla 15
juni 2009. Vissa övergångsregler gäller dock fram till den 31 december 2009, då § 4, 25 och 31-33
upphör att gälla (i förordning SFS 2007:846).
Materialet kommer att bestå av underlagen för dokumentering av genomförd trycksättning med gas,
samt av checklistor för förenklade riskbedömningar för utrustningar i kategori I och §8 (enligt AFS
1999:4). Vid riskbedömning av aggregat som inte kan hänföras till typexemplen, eller vid
riskbedömning av aggregat i kategori II-IV, får riskbedömningen utföras i enlighet med Faktablad 10A,
avsnitt 4.2.3.1, i Svensk Kylnorm.

Svensk författningssamling (SFS) föreskrifter
Idag gäller följande lagstiftningar







F-gasförordningen EG 842/2006 (EU reglering, Lag)
EU förordning EG 2037/2000 om ämnen som bryter ned ozonskiktet.
Köldmedieförordningen SFS2007:846 (fr.o.m. 1 jan 2008) med ändringen
SFS 2009:382
Kontrollmetoder EG/40/2006
Kompetenskrav kyla EG/303/2008
Förordning om miljösanktionsavgifter SFS 1998:950 med ändring SFS 2008:842

Begränsning av utsläpp.
Ägare/brukare är skyldig att:
 Minimera och förebygga läckage
 Åtgärda upptäckta läckage så snart som möjligt
Genom att vidta alla åtgärder som är tekniskt genomförbara och inte medför orimliga kostnader.

Informationsplikt
Tillsynsmyndigheten (Miljö & Hälsa i Er kommun) skall informeras innan installation eller konvertering
av stationär utrustning med mer än 10 kg HFC(Köldmedium) sker.
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Årlig rapporteringsplikt
Resultatet från kontroller för läckage skall redovisas till tillsynsmyndigheten senast 31 mars
efterföljande år.
Detta gäller för stationära anläggningar och i fartyg, som innehåller 10 kg eller mer HFC/HCFC.
Undantaget är aggregat med mindre än 3 kg fyllnadsmängd.

Anmälningsplikt
Vid skrotning av aggregat ingående i rapporteringspliktig anläggning skall anmälas till
tillsynsmyndighet.

1.2

Periodisk läcksökning

≥ 3 kg

var 12:e månad

≥ 30 kg

var 6:e månad

≥ 300 kg

var 3:e månad

≥ 30 kg och ≥ 300 kg kan intervallet fördubblas om man installerar effektivt läckagelarm.
Ägare/brukare avgör vad som är effektivt läckagelarm, men beslutet kan tillsynsmyndigheten
ifrågasätta och kräva att detta beslut motiveras.

1.3

Ägare/brukar ansvar

Ägare/brukare ansvarar att ”registerföring”(journalpärm) finns för alla stationära aggregat ≥ 3 kg.
Register/journalpärm skall innehålla:





Installerat och typ av köldmedium
Påfyllt och omhändertaget
Servicelämnare(företag alt person)
Resultat från kontroller

Vid upptäckt av läckage skall läckaget tätas omgående och efter tätning/reparation skall uppföljande
läcksökning ske inom 1 månad.

