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Abstract  
 
The aim of the study was to investigate how Dalsland’s environmental office have managed 
the yearly reports on fluorinated greenhouse gasses and substances that deplete the ozone 
layer during the period 2007-2013. The environmental office’s methods, existing routines, 
present regulations and guidelines have been studied. The purpose of this report was to 
present suggestions on how the managing of these yearly reports can be improved, and to 
construct a document of guidelines for the environmental officers, that can be used to make 
the managing more efficient. The Environmental Office of Dalsland was established 1 
January, 2007, when the municipalities of Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda and Mellerud 
merged their environmental offices together under a joint Environmental committee. The 
supervision concerning the yearly reports on fluorinated greenhouse gasses and substances 
that deplete the ozone layer, have varied and the organization within the environmental office 
have changed over time. There are areas where improvements are needed in order to insure 
that the auditing of the reports becomes more efficient. The operators should be offered more 
guidance and information about the current legislation and the demands these rules make on 
them. Internal routines need to be established on how to register the information that the 
reports contains, in order to make it easier to extract information for statistical purposes.   
 
Keywords: yearly reports, SFS 2007:846, guidelines, guidance document, Dalslands 
Environmental office. 
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1 Inledning  
 
1.1 Dalslands Miljökontor 
Dalslands Miljönämnd (DMN) bildades 1 januari 2007 (Thörn 2012). Ett av skälen till att de 
fyra kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud valde att slå sig samman 
och bilda en gemensam miljönämnd under Dalslandskommunernas Kommunalförbund, var 
att det lokala miljökontoret hade svårt att upprätthålla den kompetens som krävdes (Thörn 
2012). Till skillnad från andra miljönämnder runt om i landet valde DMN att behålla 
respektive lokalkontor. Av idag totalt 23 sammanslagna miljönämnder, är det två nämner 
som valt att inte centralisera sin verksamhet genom att placera tillsynspersonal och kansli på 
samma plats (Alesund 2014). 
 
Under 2012 påbörjades ett utredningsarbete inom organisationen med hjälp av extern 
konsult där man tittade på ledningens funktion inom organisationen (Thörn 2012). 
Miljökontorets personal, representanter från miljönämnden samt kommunens ledning 
intervjuades (Thörn 2012). Av utredningen framkom det tydliga brister i ledarskapet och 
organisationens styrning (Thörn 2012). Under våren 2014 gick ledningen på miljökontoret 
vidare i sitt arbete med att se över organisationens funktion och styrning. Även i denna 
undersökning framkom det påpekanden om att det i dagsläget saknas skriftliga och 
gemensamma rutiner för handläggning av ärenden inom organisationen (Thörn 2014). 
 
Länsstyrelsen har i samband med revision av miljönämnden 2014 anmärkt på att det finns 
risk för att tillsynen inte bedrivs likvärdigt inom miljökontoret. Beslut och skrivelser är inte 
enhetliga inom miljökontoret och tillämpningen av bestämmelser varierar mellan 
inspektörer. Det påpekades även att det sakandes rutiner för hur vissa vanliga ärendegrupper 
ska handläggas inom organisationen (Länsstyrelsen 2014). För att komma till rätta med 
bristen på interna rutiner har miljöchefen avsatt 250 timmar specifikt till upprättande av 
rutiner för handläggning av de vanligaste ärendetyperna (Dalslands Miljönämnd 2015).  
 
1.2 Syfte och frågeställningar  
Med anledning av miljökontorets avsaknad av gemensamma rutiner för handläggning av 
ärenden och tillsynspersonalens återkommande efterfrågan av sådana har jag valt att titta 
närmare på hur kylkontrollrapporterna har handlagts sedan miljökontoret bildades 2007. 
Varför jag valt att tillta specifikt på kylkontrollrapporter är att lagstiftningen som reglerar 
köldmedier och växthusgaser är väldigt omfattande, komplex och belagd med ett antal 
sanktioner (SFS 2012:259). Arbetet kommer att utmynna i en lathund med anvisningar om 
hur rapporter kan granskas, informationsmaterial samt dokumentmallar som kan användas 
för att underlätta handläggningen av kontrollrapporterna.  
 
Frågeställningar 

 Hur fungerar och har handläggningen av kylkontrollrapporterna fungerat hos Dalslands 
Miljökontor sedan sammanslagningen 2007 
- Har handläggningen sett annorlunda ut vid de olika lokalkontoren?  
- Har andelen operatörer varierat i kommunerna under perioden 2007-2013? 
- Har den installerade mängden f-gaser ökat eller minskat sedan 2007? 
- Vilka är de vanligaste bristerna i rapporteringen? 
- Har mängderna installerad, påfylld och omhändertagen f-gaser varierat sedan 2007?  
- Hur har nivåerna på läckagen av f-gaser varierat i kommunerna sedan 2007? 
- Hur har tillämpningen av sanktionsåtgärder varierat sedan 2007? 

 Finns det några interna rutiner inom organisationen för handläggning av dessa typer av 
ärenden? 

 Vilka rutiner för handläggning av kylkontrollrapporter finns det vid andra 
miljöförvaltningar?  

 Vilket handläggarstöd finns det inom området för att underlätta handläggning och 
samsyn rörande handläggning av kylkontrollrapporter? 
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 Hur kan man arbeta för att få en likvärdig bedömning vid granskning av 
kylkontrollrapporter? 

 Hur arbetar man på andra miljöförvaltningar för att få likvärdig handläggning av 
kylkontrollrapporter?   

 
 

2 Bakgrund  
 
2.1 Lagstiftning  
Det finns ett antal lagar och förordningar som är aktuella vid granskning av 
kylkontrollrapporter, dessa finns listade nedan. Förordning (EG) nr 842/2006 upphör att 
gälla från och med 1 januari 2015 och ersätts i stället med (EU) nr 517/2014. Den nya 
lagstiftningen blir aktuell vid granskning av rapporterna för 2015.  
 
 Miljöbalken (SFS 1998:808), relevanta kapitel, 26, 29 och 30. 

 Förordning (SFS 2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen, §§ 
16, 23-26, 28 samt 29.  

 Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om 
vissa fluorerade växthusgaser, artikel 3.  

 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014, om 
fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006 

 Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 
2009 om ämnen som bryter ner ozonskiktet Art 23 och Bilaga 1.  

 Kommissionen förordning (EG) nr 303/2008 av den 2 april 2008 om fastställande, i 
enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006, av 
minimikrav och villkor för ömsesidigt erkännande av certifiering av företag som personal 
i fråga om stationär kyl- luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning som innehåller 
vissa fluorerade växthusgaser. 

 Förordning (SFS 2012:259) om miljösanktionsavgifter, kap. 1 §§ 3-4 samt kap. 9 §§ 14-19. 

2.2 Miljösamverkan  
 
2.2.1 Miljösamverkan Sverige  
Miljösamverkan Sverige är ett samverkansorgan kring tillsyn och tillsynsvägledning inom 
miljöbalkens områden. Målet är en ökad samsyn mellan länsstyrelserna och en mer enhetlig 
hantering i tillsynsfrågor (Miljösamverkan Sverige 2014). Miljösamverkan Sverige är tänkt 
att fungera som ett stöd både till länsstyrelsernas operativa myndighetsutövning och dess 
informativa och förebyggande arbete. Arbetet ska även stödja länsstyrelserna i den 
tillsynsvägledande rollen. Avsikten med samarbetet är också att komplettera 
Naturvårdsverkets, Jordbruksverkets och Havs- och vattenmyndighetens tillsynsvägledning 
till de regionala och lokala tillsynsmyndigheterna (Miljösamverkan Sverige 2014). 
 
2.2.2 Miljösamverkan Västra Götaland (MVG) 
Sedan 1999 har det funnits ett samarbete kring miljösamverkan i Västra Götalands län dess 
huvudsakliga mål liksom grundorganisationen Miljösamverkan är att verka för ett effektivt 
tillsynsarbete inom miljö- och hälsoskydd samt livsmedel (Miljösamverkan Västra Götaland 
2014 20). MVG är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 
kommunförbunden och kommunerna (49 stycken) i länet. Arbetet bedrivs i projektform och 
innebär bland annat att ta fram informations- och underlagsmaterial, utarbeta 
handläggarstöd för tillsyn, genomföra gemensamma informations- och tillsynskampanjer 
samt att anordna utbildningar och seminarier i anslutning till projekten (Miljösamverkan 
Västra Götaland 2014).  
 
2.3 Tillsynsvägledningar  
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Det finns idag inga publicerade handläggarstöd rörande granskning av köldmedierapporter. 
Ett antal vägledningar rörande tillsyn på värmepumpsanläggningar finns framtagna, bland 
annat Miljösamverkan Västra Götaland, Miljösamverkan Stockholms län samt 
Miljösamverkan f har tagit fram vägledningsmaterial rörande detta område. Sotenäs 
kommun har tagit fram egna interna rutiner för handläggning av köldmedierapporter 
(Miljösamverkan Västra Götaland 2012, Miljösamverkan Stockholms län 2006, 
Miljösamverkan f 2011, Sotenäs kommun 2014). Dalslands miljökontor har idag inga 
framarbetade rutiner eller lathundar för hur organisationen ska handlägga 
köldmedierapporterna eller bedriva tillsyn inom området.  
 
2.4 Köldmedierapportering i praktiken  
En operatör har normalt ett avtal med ett eller flera certifierat köldmedieföretag. Avtalet 
brukar omfatta att köldmedieföretaget ska sköta service och underhållsarbete av operatörens 
köldmedieutrustning. Vid årets slut lämnar företaget över ett underlag till operatören. 
Underlaget lämnas oftast på de blanketter som branschorganisationen Svenska Kyla & 
Värmepumpsföretagen har tagit fram. Det är främst blanketten Årsrapport och 
Aggregatförteckningar som används.  
 
Operatören ska i samband med verksamhetsårets slut sammanställa allt underlag som 
kylkontrollföretagen lämnat in till dem till en kylkontrollrapport. Rapporten ska sedan 
lämnas in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars nästkommande år. Det betyder att 
kylkontrollrapporten för 2014 ska skickas in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars 2015 
osv.  
 
Operatörerna har möjlighet att använda sig av branschens blanketter. Är de medlemmar har 
de möjlighet att fylla i blanketterna direkt över nätet och skriva ut. Är de inte medlemmar 
behöver de fylla i rapporterna för hand. Normalt brukar köldmedieföretagen förse 
operatörerna med de nödvändiga blanketterna. Enligt branschens blanketter finns det även 
utrymme för att ange köldmedieföretagets certifieringsnummer (Svenska Kyl- och 
värmepumpsförening, 2014). 
 
 

3 Material och metod  
 
3.1 Dalslands Miljökontor  
Den 1 januari 2007 bildade kommunerna Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda och Mellerud en 
gemensam miljönämnd under Dalslandskommunernas Kommunalförbund. Syftet med 
sammanslagningen var att stärka kompetensen hos personalen, minska sårbarheten inom 
organisationen, göra det lättare för personalen att specialisera sig inom vissa sakområden, 
effektivisera tillsynen samt underlätta rekrytering av ny personal.  
 
Vid sammanslagningen valde man att behålla de respektive lokalkontoren, kansliets 
placering blev Dals Ed. Miljöchefen sitter idag i Mellerud. Antalet inspektörer varierar på 
respektive lokalkontor, det finns dock minst en inspektör på varje kontor.  
 

3.2 Tillsynsgruppens organisation  
Tillsynsgruppen interna organisation har varierat en del sedan 2007. De inledande åren var 
tillsynsgruppen uppdelat i arbetslag, livsmedel, hälsoskydd, miljötillsyn, lantbruk och avlopp 
(enskilda). Under en period fanns det utsedda samordnare inom arbetslagen, en för 
livsmedel och hälsoskydd, en för miljötillsyn samt en för lantbruk och avloppsgruppen. 
Senare frångick man den uppdelningen och skapade en enda stor tillsynsgrupp med en 
samordnare för samtliga områden. Denna organisation varade dock bara under en kort 
period eftersom samordningen inte fungerade och att personalen inte frångick tidigare 
arbetsgrupper. Arbetet fortsatte med andra ord som tidigare även om det skett en 
organisationsförändring. Sista kvartalet 2014 omstrukturerades tillsynsgruppen återigen. 
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Nuvarande utformning består av fyra grupper. Säker och hållbar livsmedelshantering (SHL), 
Resurshushållning, vatten och mark (RVM), miljö- hälsa och livskvalité (MHL) samt 
Miljöstrategi- och naturvårdsgruppen (MISTRA). I praktiken innebär denna utformning att 
SHL- och MISTRA-grupperna är oförändrade sedan tidigare men att miljötillsynsgruppens 
olika arbetslag fördelats mellan två grupper. RVM-gruppen har tillsynsansvaret för frågor 
såsom ytvatten, grundvatten, övergödning, avlopp, lantbruk, avloppsreningsverk, naturvård, 
kalkning, strandskydd, planer, miljöövervakning vatten. MHL-gruppen har tillsynsansvaret 
för miljötillsyn och miljöfarligverksamhet, hälsoskydd, farligt avfall, kemiska produkter, 
strålning, förorenad mark, köldmedia, smitta, planer, avfall och miljöövervakning luft. 
MISTRA hjälper bland annat kommunerna med deras frivilliga miljöarbete. Det finns idag 
samordnare utsedda för RVM och MHL. Övriga två grupper saknar idag samordnare 
eftersom ledningen bedömt att grupperna är så små att det inte finns behov.  
 
3.3 Insamling av data  
Data har extraherats från miljökontorets ärendehanteringssystem MiljöReda. MiljöReda är 
ett ärende- och registersystem som företaget EDP Consult tagit fram. Systemet används av 
fler än 150 kommuner i Sverige (EDP Conslut 2015). Hur man kan extrahera uppgifter ur 
systemet framgår av användarmanualen till ärendehanteringssystemet (EDP Consult 2015). 

 

Kontakt har tagits per e-post och telefon med ansvariga handläggare vid tre andra 
miljökontor, dvs Åmål, Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MMB) samt Västra Mälardalens 
Myndighetsförbund (VMMF). De frågor som ställts till respektive handläggare framgår av 
bilaga 1. Jag har även fått ta del av MMB:s och VMMF:s instruktioner/rutiner för 
handläggning av kylkontrollrapporter.  
 
Sökning efter vägledningsmaterial har gjorts på Miljösamverkan Sveriges och 
Miljösamverkan Västra Götalands och Hallands hemsidor. Internetsökningar har också 
gjorts på de större kommunerna i Sveriges hemsidor, sökord som används har varit 
köldmedia. Vidare har internetsökningar genomförts via Google, sökord som använts i 
kombination har varit, kylkontrollrapporter, rutiner, instruktioner och lathund.  
 
 

4 Resultat  
 
4.1 Hur tillsynen har fungerat och hur den fungerar idag 
Tillsynen enligt förordningen (SFS 2007:846) om fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen (f-gasförordningen) omfattar främst granskning av 
kylkontrollrapporter. Fram till 2011 granskades rapporterna av miljöhandläggare vid 
respektive lokalkontor. Då det visade sig att granskningen skedde med varierande kvalité 
beslutade arbetsgruppen att rapporterna skulle granskas av en och samma inspektör.  
 
I praktiken sker det väldigt lite tillsyn ute i fält rörande fluorerade växthusgaser (f-gaser) 
inom Dalslands Miljökontors tillsynsområde. Oftast omfattar tillsynen muntlig information 
om vad som gäller rörande årlig rapportering av köldmedia. Det är sällan som granskning av 
operatörernas/verksamhetsutövarens register och märkning av köldmedieapplikationer 
kontrolleras vid tillsyn. Tillsynen är i stället fokuserad på granskning av kylkontrollrapporter.   
 
Det saknas idag rutiner inom arbetsgruppen för att meddela ansvarig för tillsynen av f-gaser, 
om det vid tillsyn påträffas verksamhetsutövare som omfattas av kraven på läckagekontroll 
alternativt rapportering och som idag inte finns registrerade i tillsynsregistret. Idag använder 
sig ansvarig handläggare av ett system med ”pärmar” där aktuella anläggningar som ska 
komma in med rapport listas i ett pärmregister, varje kommun har en egen pärm. Material 
från tidigare års rapportering sparas i dessa fyra pärmar och nytt material läggs till. Det har 
aldrig förts någon sammanhängande statistik över totalt installerade, totalt påfyllda eller 
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totalt omhändertagna mängder köldmedia från år till år. Någon statistik rörande kvalitén på 
rapporterna som redovisas till miljökontoret saknas.  
 
Miljökontoret bedömer att kunskapen hos operatörerna är dålig då det kommer till vilka krav 
som ställs enligt f-gasförordningen. De vill gärna skylla bristerna i rapporteringen på sina 
kylkontrollföretag och de saknar kunskap om hur rapporten ska sammanställas.  
 
Vid granskning av kylkontrollrapporter tillämpar DMK fast avgift. Avgiften var fram till 2012 
beslutad till att motsvara 1 timmes handläggning. Den höjdes till 2 timmar och avgiften 
förblev oförändrad även vid revideringen av taxan inför 2015. Om rapporten inte är korrekt 
ifylld startas ett tillsynsärende upp där kompletteringar krävs in, om handläggningen tar 
längre tid än 2 timmar tillämpas timavgift för resterande handläggningstid.   
 
Om det skett större läckage (>5 % av totalt installerad köldmediemängd) kontaktas oftast 
köldmedieföretaget direkt av handläggaren för att få svar på skälet till läckaget, samt 
redogörelse över vilka åtgärder som vidtagits. Sedan 2012 har påminnelse om att komma in 
med rapporten skickats ut i början av mars.  
 

Vid genomgång av svar till operatörer till anläggningar med HCFC har miljökontoret så lång 
tillbaka som 2007 informerat om påfyllningsförbudet av HCFC. Miljökontoret har även 
rekommenderat operatören att byta ut eller konvertera dessa aggregat till annan utrustning 
med mindre miljöskadliga köldmedier. Samtliga operatörer som berörs av användarförbudet 
har informerats om detta i samband med att miljökontoret skickade svar på 2013 års 
kontrollrapporter. 
 
4.2 Omfattning på tillsynsområdet  
Tillsynen enligt förordning SFS 2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande 
ämnen (f-gasförordningen) är något som berör samtliga kommuner i Sverige. Inom 
Dalslands Miljökontors tillsynsområde finns det idag 73 kända operatörer som har 
rapporteringsskyldighet enligt § 29 i f-gasförordningen.  
 
Majoriteten av den 73 kända operatörerna består av livsmedelsbutiker och kommunala 
anläggningar såsom tillagningskök, samt ett antal industrier. Det finns idag 809 
miljötillsynsanläggningar registrerade i DMK:s tillsynsregister för miljötillsyn. 91 är klassade 
som C och det finns totalt 131 anläggningar som klassats som U. Resterande anläggningar i 
miljötillsynsregistret saknar i dagsläget klassning i MR. I tillsynsregistret för livsmedel finns 
det totalt 716 anläggningar registrerade, av dessa är 169 klassade som högrisk (matlagning 
från grunden, hantering av rått kött) och 188 som mellanrisk (tillagning av hel- och 
halvfabrikat, smörgåstillverkning).  
 
Köldmedietillsynen omfattar ca 200 timmar av tillsynsplanen, av dessa är 150 avsatta till 
granskning av kylkontrollrapporterna och resterande 50 timmar är avsatta för handläggning 
vid bristande rapportering (Dalslands Miljökontor 2014). 
 
4.3 Användningen av ärendehanteringssystemet MiljöReda 
DMK använder sig av MiljöReda (MR) som ärendehanteringssystem. Där finns det ett 
särskilt tillsynsregister för köldmedia. I registret finns ett antal anläggningar som 
dubbelregistrerats. Det är svårt att få fram relevanta listor på objekt ur systemet, eftersom 
sökfunktionerna inte är helt tillfredsställande, det är krångligt att få fram listor där bland 
annat inte ”vilande” anläggningar finns uppräknade. En ”vilande anläggning” är en 
anläggning som av en eller anledning inte har någon verksamhet. Det finns idag ett antal 
dokumentmallar som rör handläggning av köldmedia, mallarna är kopplade till MiljöReda. 
Ett antal mallar rör miljökontorets svar på inkomna rapporter, det finns mall för 
kommunicering inför föreläggande, beslut om föreläggande, påminnelse om miljörapport 
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samt mall för underrättelse inför beslut samt beslut om miljösanktionsavgift. Ett antal av 
dessa mallar har inaktuella laghänvisningar och följer inte gällande grundutformning.   
 
Det finns inga fastställda rutiner för hur handlingar rörande köldmedia ska registreras i 
MiljöReda. Fram till 2011 upprättades samlingsärenden i MR för Bengtsfors, Färgelanda och 
Melleruds kommun. Där registrerades samtliga rapporter, och bekräftelser på inkomna 
rapporter bokfördes även i detta ärende. Först för rapporteringen rörande kalenderår 2010 
upprättades samlingsärende för Dals Eds kommun.  
 
Man har under åren tillämpat olika typer av åtgärdskoder på handlingarna i MR. 
Åtgärdskoderna används för att definiera vilken typ av handling som upprättats i 
ärendehanteringssystemet. För inkomna rapporter har främst åtgärdskoden RAPP använts. 
Vid svar på kontrollrapporten har koderna TJSKR (tjänsteskrivelse), samt DELB 
(delegeringsbeslut) använts, HAND (handling) förekommer ibland. Under 2011 års 
rapportering använde man sig även av koden ARB (Arbetsmaterial) för samtliga skrivelser 
som skickads ut i samband med det årets handläggning av köldmedierapporter. Färdig 
handling kodades sedan som DELB (delegeringsbeslut). Skillnaden mellan de båda 
handlingarna var att arbetsmaterialet låg sparad som Worddokument och handlingen kodad 
som DELB var inlagd som PDF.  
 
Man har även tillämpas olika rubriksystem från år till år, viss variation finns även inom 
respektive årgång. Det är främst utgående svar till operatörerna där rubrikerna kan variera. 
Svar på kylkontrollrapport med efterföljande årtal är främst förekommande, 
kylkontrollrapport med efterföljande årtal förekommer också.  
 
Kompletterande handlingar har en variation av benämningar KOMP (komplettering), SVAR 
(svar), HAND, KOMMU (kommunikation), KOMM (kommunicering), TEL (telefon), ANT 
(anteckning).  
 
För kommunicering och underrättelser inför beslut om föreläggande och 
miljösanktionsavgifter används koden KOMM. Här används också en variation av 
ärendemeningar under ärendena, Kommunicering inför beslut om miljösanktionsavgift, 
underrättelse inför beslut om miljösanktionsavgift, underrättelse inför beslut om MSA. Oftast 
har beloppet för miljösanktionsavgiften även lagts till på slutet i rubriken. Inför beslut om 
föreläggande används främst ärendemeningen ”Kommunicering inför beslut om 
föreläggande”, ”Kommunicering inför beslut om föreläggande enligt miljöbalken” 
förekommer ibland. Ibland har hela rubrikmeningen i det faktiska dokumentet används för 
att rubriksätta handlingen i MR.   
 
För delegeringsbeslut används uteslutande koden (DELB), men även här varierar 
ärendemeningarna både för beslut om miljösanktionsavgifter samt förelägganden.  
 
4.4 Sammanställning av data rörande inkomna kontrollrapporter  
Det framgår inte av miljökontorets tillsynsregister för köldmedia när operatörerna 
registrerades hos myndigheten. Detta gör det svårt att veta exakt hur många operatörer som 
fanns under respektive år. Det finns inga anteckningar eller liknande gjorda i ärenden eller 
på objekten i registren som kan ge klarhet i hur många anläggningar som var aktuella för 
rapportering respektive år. Vid jämförelse med andra tillsynsregister så som miljötillsyn och 
livsmedel har antalet operatörer kunnat uppskattas enligt tabell 1 nedan. De anläggningar 
som listas i (tabell 1), omfattas av kraven på rapportering.  
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Tabell 1. Antalet operatörer i kommunerna under perioden 2007-2013 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Bengtsfors HFC 18 20 23 23 22 22 22 
Bengtsfors HCFC  4 4 4 4 4 4 2 
Dals Ed HFC 9 9 10 10 11 11 11 
Dals Ed HCFC  4 3 4 4 5 5 5 
Färgelanda HFC 11 11 10 13 16 13 13 
Färgelanda HCFC 2 2 2 2 2 1 1 
Mellerud HFC 20 20 20 20 21 21 25 
Mellerud HCFC  0 1 1 2 2 2 2 
Totalt antal operatörer HFC 58 60 63 66 70 67 71 
Totalt antal operatörer HCFC  10 10 11 12 13 12 10 
 
Det är främst operatörerna i Mellerud som de första åren slarvade med att skicka in 
kylkontrollrapporterna. Miljökontorets svarsfrekvens på inkomna rapporter har varierat, 
svar uteblev bland annat två år i Färgelanda och Mellerud. Tittar man på andelen 
förelägganden och miljösanktionsavgifter har dessa typer av sanktionsåtgärder tillämpats i 
samtliga fyra kommuner först 2011 (Tabell 2). 
 
Tabell 2. Sammanställning av inkomna rapporter och miljökontorets svar på dessa under perioden 2007-2013 , 
här ingår även rapporter från operatörer som inte berörs av rapporteringskravet i § 29 SFS 2007:846 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bengtsfors         

Inkomna rapporter  20 20 29 22 19 25 26 

Svar  14 19 20 22 19 19 22 

Färgelanda         

Inkomna rapporter  13 11 11 15 12 12 13 

Svar  11 10 0 0 9 12 11 

Mellerud         

Inkomna rapporter  4 14 23 30 26 24 25 

Svar  4 0 0 23 23 20 20 

Dals Ed         

Inkomna rapporter  11 12 14 9 15 9 13 

Svar  11 9 10 9 15 11 10 
 
Omfattningen och utseendet på svaren/utlåtanden för inkomna kylkontrollrapporter har 
varierat. Allt från tjänsteskrivelser men några få korta rader. Till mer utförliga redogörelser 
över vad som framkommit av kontrollrapporten. De vanligaste bristerna vad gäller 
köldmedierapporteringen är att operatörerna inte fyller i rapporten korrekt. Alltså att 
rapporten inte omfattar alla uppgifter som listas i § 29 i förordning 846:2007 om fluorerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Andelen bristfälliga kontrollrapporter har legat 
på över 50 % under 2008-2012 (Tabell 3). 
 
Andelen operatörer om underlåtit att skicka in rapporter eller som inte följt bestämmelserna 
i f-gasförordningen nådde en topp på tolv 2011 och förblev oförändrad 2012 för att sedan 
reduceras till tre 2013. Antalet rapporter som skickats in för sent har legat ungefär på samma 
nivå sedan 2007 fram till 2013. Det har som mest rört sig om en handfull försenade rapporter 
(Tabell 3).   
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Tabell 3. Sammanställning av brister i rapportering under perioden 2007-13 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Inkom i tid, felaktigt ifylld  18 22 25 24 15 16 14 
Inkom för sent, korrekt ifylld  4 5 4 4 5 4 2 
Inkom för sent, felaktigt ifylld  1 3 4 7 7 3 3 
Rapport uteblev, operatören har inte 
följt bestämmelser i förordningen om 
f-gaser  

0 4 9 4 12 12 3 

Totalt antal ofullständiga rapporter  23 34 42 39 39 35 22 
Totalt antal rapporter 59 60 63 66 70 67 73 
Andel bristfälliga rapporter (%) 39  57 67 59 56 52 30 
 
4.5 Sammanställning av rapporterade köldmediemängder 
I Bengtsfors har den totalt installerade mängden HFC minskat de sista tre åren. I Dals Ed har 
den totalt installerade mängden HFC årligen ökat fram till 2013. Fram till 2011 har det skett 
en successiv ökning av den totalt installerade köldmediemängden i Färgelanda kommun. 
2012 minskade mängden och det skedde en marginell ökning 2013. I Melleruds kommun har 
den totalt installerade mängden HFC ökat varje år sedan 2007 (Tabell 4).  
 
Tabell 4. Sammanställning av totalt installerad mängd (kg) HFC under perioden 2007-2013 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bengtsfors  1893 2045 2042 2049 1972 1948 1524 

Dals Ed  265 380 509 534 555 609 591 

Färgelanda  1051 1305 1261 1471 1516 1317 1320 

Mellerud  20 145 348 1229 1277 1337 1394 

Summa  3229 3875 4160 5283 5320 5211 4829 

Tot. ant. operatörer  59 60 63 66 70 67 73 

 
Mängden HCFC har i Bengtsfors varit näst intill oförändrad under åren 2008-2010. En 
mindre reducering skedde 2011 och en markant minskning av HCFC skedde 2013. Den 
installerade mängden HCFC i Dals Ed minskade 2009 samt 2011 för att sedan förbli 
oförändrad 2012 och 2013. Den totalt installerade mängden HCFC i Färgelanda minskade 
2009 och förblev oförändrad fram till 2012 då den reducerades ytterligare, nivån har legat 
oförändrad 2012 och 2013. Mängden HCFC har i Mellerud legat på samma under perioden 
2007 till 2013. (Tabell 5).  
 
Det finns totalt 128 kg f-gaser av typen HCFC fördelat på 10 operatörer i de fyra 
kommunerna. Från och med 1 januari 2015 börjar ett användningsförbud rörande f-gaser av 
typen HCFC att gälla. Det blir då inte längre tillåtet att använda den typen av f-gaser i 
köldmedieapplikationer med fyllnadsmängder på 3 kg och mer eller hermetiskt slutna system 
med fyllnadmängder på 6 kg eller mer. Detta innebär att 10 operatörer behöver konvertera 
eller skrota den utrustning som berörs av detta förbud senast 31 december 2014 (Tabell 5). 
 
Tabell 5. Sammanställning av totalt installerad mängd (kg) HCFC under perioden 2007-2013 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Bengtsfors 229 172 172 172 157 155 58 
Dals Ed  72 62 78 58 53 55 55 
Färgelanda  76 61 57 57 57 3 3 
Mellerud  0 7 7 12 12 12 12 
Summa  377 302 313 299 279 225 128 
Tot. antal operatörer  10 11 12 13 13 12 10 
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Den totalt installerade mängden HFC har ökat fram till 2012, ökningen var marginell från 
2010 till 2011, lika så reduceringen från 2011 till 2012. En mer markant minskning skedde 
2013 då den totalt installerade köldmediemängden sänktes med ca 450 kg, vilket motsvarar 
en reducering med ca 9 % av den totalt installerade köldmediemängden (Figur 1). 
 

 
Figur 1. Totalt installerad mängd HFC (kg) i kommunerna under perioden 2007-13 

 
Sedan 2007 har den totalt installerade mängden HCFC i de fyra kommunerna med undantag 
från en mindre ökning 2009 minskar årligen. Mängderna HCFC har sedan 2007 minskat 
med 249 kg (66 %) (Figur 2).  
 

 
Figur 2. Totalt installerad mängd HCFC (kg) i kommunerna under perioden 2007-13 

 

4.6 Läckage av köldmedier  
Vid uppskattning av läckage har den angivna totalt påfyllda mängden f-gaser subtraherats 
med angiven mängd omhändertagna f-gaser, för respektive år. Det har inte tagits någon 
hänsyn till så kallade kompletteringsfyllningar. Dessa innebär att systemen fyllts på även om 
det inte förekommit något läckage. Detta är vanligt vid varierande väderlek och vintertid när 
temperaturerna stiger och sjunker fort. Skiftningar i temperaturen innebär att köldmediet 
”samlas” i vissa delar av systemet vilket gör att utrustningen inte fungerar optimalt.  
 
Om man tittar på varje enskild kommun varierar omfattningen på läckagen från år till år. Det 
är främst i Bengtsfors man tydligt kan se en reducering av läckage under 2013. En större 
livsmedelsbutik bytte ut hela sitt kylsystem under 2013. Butiken har näst intill helt frångått f-
gaser, i stället använder de koldioxid som köldmedium. Den äldre utrustningen har haft 
återkommande problem med läckage fram tills man satte in det nya systemet. Orsaken till att 
läckagen ökat i Mellerud 2013 kan härledas främst till en anläggning som genomförde 
ombyggnation i verksamhetens lokaler. Bland annat flyttades kylrum och frysrum till annan 
plats i lokalen. Rörsystemen tillhörande kyl- och frysrum var ingjutna i betongen och 
hantverkare kapade rören vilket fick till följd att hela fyllnadsmängden läckte ut. I samband 
med att ett kylrum flyttades tappades utrustningen vilket fick till följd att hela 
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fyllnadsmängden läckte ut. De ökade läckagen i Färgelanda kan härledas till att den största 
verksamheten med avseende på köldmedier, 2013 rapporterade ett läckage på 134,5 kg, vilket 
motsvarar ca 18 % av anläggningens totalt installerade köldmediemängd (Figur 3). 
Omfattningen på läckagen har minskat totalt sett under perioden 2007-2013 (Tabell 6). 
 

 
Figur 3. Variationen på läckage av HFC under perioden 2007-13 

 
Tabell 6. Sammanställning av läckage (kg) av HFC under perioden 2007-2013. 

  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013 
Läckage   2514  2265  2409  2575  2435  2452  2394 
 
4.7 Sanktionsåtgärder  
DMK har inte handlagt ärende om miljösanktionsavgifter rörande brister i f-gasförordningen 
i någon större omfattning förrän 2011, då fattades det totalt 22 beslut om 
miljösanktionsavgift och 4 beslut om förelägganden. 2012 fattades det totalt 18 beslut om 
miljösanktionsavgift och 2 beslut om förelägganden (Tabell 7.). Att jämföra med 2013 då det 
totalt fattades 1 beslut om miljösanktionsavgift. Skälen till förelägganden rörde 
kompletterande uppgifter med anledning av bristande rapporteringen eller att miljökontoret 
utifrån vad som framkommit vid granskning av kylkontrollrapporten begärt in ytterligare 
uppgifter från berörda operatörer. Miljösanktionsavgifterna rörde för sent inkomna 
rapporter, att operatören underlåtit att följa gällande kontrollintervall samt att operatören 
inte informerat miljökontoret innan man genomfört konvertering eller nyinstallation av 
applikationer med fyllnadsmängder på 10 kg eller mer. Man har inom DMK valt att tillämpa 
miljösanktionsavgifter före straffsanktionerna i kap 29 i miljöbalken. 
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Tabell 7. Sammanställning av sanktionsåtgärder under perioden 2007-2013 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Bengtsfors        

Underrättelser inför MSA  0 1 7 2 7 5 3 

Kommunicering inför föreläggande  0 0 0 0 6 2 0 

Beslut om MSA  0 0 2 0 5 4 1 

Beslut om föreläggande  0 0 0 0 3 0 0 

Färgelanda         

Underrättelser inför MSA  0 0 0 0 5 0 0 

Kommunicering inför föreläggande  0 0 0 0 7 0 0 

Beslut om MSA  0 0 0 0 5 0 0 

Beslut om föreläggande  0 0 0 0 0 0 0 

Mellerud         

Underrättelser inför MSA  0 0 0 5 12 9 5 

Kommunicering inför föreläggande  0 0 0 6 5 0 0 

Beslut om MSA  0 0 0 2 12 9 0 

Beslut om föreläggande  0 0 0 3 1 0 0 

Dals Ed         

Underrättelser inför MSA  0 0 0 1 0 7 1 

Kommunicering inför föreläggande  0 0 0 0 0 2 0 

Beslut om MSA  0 0 0 0 0 5 0 

Beslut om föreläggande  0 0 0 0 0 2 0 

 
Vid genomgång av svar till operatörer till anläggningar med HCFC har miljökontoret så lång 
tillbaka som 2007 informerat om påfyllningsförbudet av HCFC. Miljökontoret har även 
rekommenderat operatören att byta ut eller konvertera dessa aggregat till annan utrustning 
med mindre miljöskadliga köldmedier. Samtliga operatörer som berörs av användarförbudet 
har informerats om detta i samband med att miljökontoret skickade svar på 2013 års 
kontrollrapport. Påminnelser inför rapporteringen skickades ut till operatörer 2012 och 2013.  
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4.8 Lathundens utformning och indelning  
En del av resultatet från mitt examensarbete är en lathund för granskning av 
kylkontrollrapporter. Den omfattar 8 checklistor samt 30 dokumentmallar som är anpassade 
med kopplingsinstruktioner för ärendehanteringssystemet MiljöReda. Checklistorna 
omfattar korrekt ifylld rapport, samt olika typer av scenarier som kan uppstå när 
rapporteringen inte är komplett. Lathunden omfattar även en informationssamling som är 
tänkt att läggas ut på kommunens hemsida. Branschorganisationen Svenska Kyl- och 
värmpumpsförenings anvisning om hur rapporten ska ifyllas finns även med som bilaga till 
lathunden, anvisningen är sedan 2011 och är anpassad efter branschens egen blankett för 
årsrapport av köldmedia. Lathunden utan dess bilagor ligger med som bilaga 2. Lathunden 
omfattar inte instruktioner över hur uppgifter och handlingar ska registreras i MiljöReda, 
den är begränsad till hur kylkontrollrapporterna ska granskas.  
 
4.9 Västra Mälarens Myndighetsförbund (VMMF) 
Myndighetsförbundet bildades 2011, då kommunerna Arboga och Kungsör gick samman och 
bildade gemensam nämnd med ett kommunalförbund som huvudman. Man valde att placera 
sin personal i Arboga.  
 
4.9.1 Interna rutiner inom myndighetsförbundet VMMF 
Med anledning av att kommunerna arbetat olika innan sammanslagningen, beslutade 
ledningen att det skulle tas fram gemensamma rutiner för att personalen skulle handlägga 
ärenden på ett likartat sätt. Tanken med rutinerna var även att göra det lättare för personalen 
att ”hoppa in” för varandra vid sjukdom, semester och liknande.  
 
Miljökontorets olika arbetslag tar fram rutiner/instruktioner och mallar för sina respektive 
arbetsområden. VMMF har övergripande styrdokument som fungerar som stöd för 
personalen så att mallar med mera ser ut på samma sätt. Detta har tidigare kunnat variera en 
del mellan de olika arbetslagen.  
 
Myndighetsförbundet har gemensamma rutiner inom områdena enskilda avlopp, 
hälsoskydd, livsmedel, miljö- och hälsoskydd administration och miljöskydd. Bland rutinerna 
för miljötillsyn finns en fastställd instruktion för köldmedieärenden.  
 
Förbundet har en internkontroll där de följer upp att personalen använder fastställda rutiner, 
rätt mallar, att handläggningstiden tilldess att beslut fattats inte är för lång. De kontrollerar 
även att det förs anteckningar i ärendehanteringssystemet, så att det är möjligt att följa 
gången i varje ärende.  
 
4.9.2 Handläggning av kylkontrollrapporter vid VMMF 
Med anledning av att granskningen av kylkontrollrapporterna innebär en tillfällig topp i 
arbetsbördan för ansvarig handläggare. Har man inom MVVF valt att fördela ansvaret för 
granskningen av rapporterna på två olika handläggare. De sänder inte ut påminnelser om 
kylkontrollrapporten till berörda operatörer innan deadline 31 mars. Påminnelse sänds i 
stället ut till dem som inte skickat in rapporten i tid.  
 
De vanligaste bristerna i rapporteringen är att operatören inte anmält till myndigheten att de 
installerat/konverterat ett aggregat på 10 kg eller mer. Myndighetsförbundet har totalt 47 
operatörer som berörs av kravet på årsrapport enligt § 29 i SFS 2007:846. De tillämpar fast 
avgift vid granskning av kylkontrollrapporterna, 1 timme. Om en operatör brustit i sin 
rapportering som innebär att handläggaren behöver kräva in kompletteringar eller utfärda 
föreläggandet eller beslut om MSA, tillämpas timavgift.  
 
4.9.3 Statistik VMMF 
Ärendehanteringssystemet ECOS används för registrering av respektive aggregat hos varje 
objekt. Uppgifter som lagras är t ex antalet aggregat hos respektive objekt, totalt installerad 
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köldmediemängd, förändringar såsom skrotningar, nyinstallationer, läckage osv. Det var 
oklart om de på ett enkelt sätt kunde lyfta ut dessa data från ECOS till ett annat format, t ex 
Excel. De för ingen statistik över totalt installerad, omhändertagen och påfylld köldmedia 
från år till år. De följer upp om det är samma utrustning som läcker återkommande och om 
operatören kommit in för sent med rapporten två år i rad.  
 
4.10 Miljönämnden i mellersta Bohuslän (MMB) 
2013 valde kommunerna Lysekil, Munkedal och Sotenäs att gå samman och bilda gemensam 
miljönämnd. Personalen sitter samlad i Sotenäs. 
 
4.10.1 Interna rutiner vid MMB 

Efter sammanslagningen visade det sig att de tre kommunerna haft olika arbetssätt vad gäller 
handläggningen av kylkontrollrapporterna. Därför valde man att ta fram rutiner och 
dokumentmallar för handläggningen av den typen av ärenden. 
 
4.10.2 Handläggning av kylkontrollrapporter MMB 

Det är en handläggare som ansvarar för handläggningen av kylkontrollrapporterna. Fast 
avgift för granskning tas ut i form av årsavgift. Om kompletteringar eller andra åtgärder 
behöver vidtas på grund av brister i rapporteringen eller brister som uppdagats i samband 
med granskning av kontrollrapporterna tillämpar de timavgift för den handläggningen. 
Uppgifter rörande varje enskilt aggregat registreras manuellt i ärendehanteringssystemet 
varje år när rapporterna granskas. Systemet markerar då om det skett någon förändring 
såsom förändrad fyllnadsmängd eller typ av köldmedium. I början av mars månad skickar de 
alltid ut påminnelser om kylkontrollrapporten till berörda operatörer. De har inte 
rutinmässigt informerat om användarförbudet för HCFC som trädde i kraft 1 januari 2015. 
 
4.10.3 Statistik, MMB  
Någon statistik över totalt installerade köldmediemängder förs inte rutinmässigt. Vanligaste 
bristen i rapporteringen uppgav vara att operatörerna inte skriver under rapporten. 
Vanligaste bristen som leder till miljösanktionsavgift uppgav vara att läckagekontrollerna 
inte genomförts inom gällande intervall. 
 
4.11 Åmåls kommun 
 
4.11.1 Interna rutiner inom Åmål kommuns miljökontor  
Det finns inga interna rutiner/instruktioner för hur kylkontrollrapporter ska handläggas i 
Åmål. Handläggning av kylkontrollrapporterna är inte ett prioriterat område för tillsyn i 
Åmåls kommun.  
 
4.11.2 Handläggning av kylkontrollrapporter i Åmål  
Arbetet med att granska kontrollrapporterna är fördelat på två handläggare. En granskar de 
rapporter som inkommer i samband med verksamhetsutövarens miljörapport, den andra 
handläggaren granskar övriga kylkontrollrapporter. Skälet till nuvarande fördelning uppges 
vara att man inom kontoret bedömt att kontrollrapporterna hörde till miljötillsynen och den 
fasta årsavgiften. De tillämpar fast avgift vid granskning av kylkontrollrapporter, avgiften 
motsvarar 1 timmes handläggning. I kommunen har det totalt 25-29 operatörer som är 
skyldiga att skicka in årsrapport enligt § 29 i SFS 2007:846.  
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4.11.3 Statistik, Åmål 
De för ingen statistik över totalt installerad, omhändertagen samt installerad köldmedia. De 
för inte heller statistik över de antal beslut såsom MSA eller förelägganden som fattas från år 
till år.  
 
 

5 Diskussion 

5.1 Metodval 
 
5.1.1 Genomgång av rutiner och tillsynsregister  
För att bilda mig en uppfattning om hur handläggningen av köldmedierapporter har gått till 
sedan 1 januari 2007, har jag gått igenom allt material som finns inlagd i miljökontorets 
tillsynsregister för köldmedia. Gamla köldmedierapporter, utlåtanden rörande redovisade 
rapporter, underrättelser och kommuniceringar inför beslut om miljösanktionsavgifter och 
beslut om åtgärdsföreläggande. Jag har även tittat på begäran om kompletterande uppgifter, 
hur tillsynsregistrets olika funktioner har utnyttjats samt vilka dokumentmallar för beslut 
etc. som finns. Jag har tagit del av miljökontorets tillsynsplaner med avseende på tillgängliga 
resurser samt faktiskt nedlagd tid vid handläggning av dessa typer av ärenden. Rapporter 
från länsstyrelsen revisioner samt rapporterna från genomförda utredning av 
organisationens ledning och funktion har studerats. Utöver detta har även efterforskningar i 
miljökontorets styrdokument och fastställda rutiner genomförts.  
 
För att sätta DMK:s befintliga rutiner och mina förslag till rutin/instruktion i relation till 
andra myndigheter kontaktade jag även ansvariga handläggare för kylkontrollrapporter i 
Åmål kommun samt Västra Mälardalens Myndighetsförbund, jag har även fått ta del 
Miljönämnden i mellersta Bohusläns rutiner för granskning av kylkontrollrapporter. Att jag 
valde att kontakta Åmål beror främst på att också den kommunen ligger inom Dalsland. Jag 
bedömde det som relevant att ta reda på om vårt arbetssätt inom Dalslands Miljökontor 
skiljer sig från hur handläggningen går till i Åmål.  
 
Jag kontaktade Västra Mälardalens Myndighetsförbund med anledning av att detta liksom 
Dalslands Miljönämnd är en gemensam miljönämnd under ett kommunalförbund, med den 
skillnaden att personalen sitter samlad på en och samma ort. Likaså Miljönämnden i 
mellersta Bohuslän har gemensam miljönämnd dock inte under ett kommunalförbund. 
Kommunerna Lysekil, Munkedal och Sotenäs har i stället valt att ha gemensam miljöenhet. 
Personalen sitter samlad i Sotenäs (SKL 2014). 
 
Kanske hade det varit lämpligt att titta närmare på ytterligare någon kommuns 
arbetsmetoder t ex en storkommun såsom Göteborg eller Stockholm rörande handläggning 
av köldmedierapportering. Men efter jämförelse av materialet jag fått i form av kopior på 
rutiner/instruktioner dokumentmallar samt redogörelse om rutiner per e-post och telefon 
med ansvariga handläggare. Har det kunnat konstatera att arbetssätten i stort inte skiljer sig 
åt mellan de fyra olika myndigheterna. Alla fyra använder sig av någon form av 
dokumentmallar. Även om det i Åmål inte fanns några skriftliga rutiner för hur 
kylkontrollrapporteringen ska handläggas finns ett tydligt upplägg utifrån de svar som 
lämnades från Åmål. Genom att gå tillbaka och granska de kylkontrollrapporter, 
tjänsteskrivelser såsom granskningsutlåtanden för rapporterna, delegeringsbeslut om att 
rapporten godtagits, beslut om förelägganden och miljösanktionsavgifter under perioden 
2007 till och med 2013 får man en bild av hur man lagt upp handläggningen av 
rapporteringen vid DMK. Genom att gå igenom objekten i MiljöReda kan man utläsa att 
ansvaret för att granska rapporterna var uppdelat på 4 olika handläggare under de inledande 
åren efter DMK:s sammanslagning. Genom att jämföra antalet rapporter som inkommit för 
sent eller som vart bristfälligt ifyllda (tabell 3), med antalet förelägganden, underrättelser 
inför beslut om MSA samt beslut om MSA (tabell 7), framgår det att andelen 
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åtgärdsförelägganden och beslut om MSA inte alls ligger i nivå med omfattningen på 
bristerna. Det framträder även efter genomgången av materialet att det inträffat en 
förändring i metoden för hur rapporterna handlades efter att tillsynsgruppen lade över 
handläggningen av rapporterna på en och samma handläggare. Det framträder bland annat 
genom att antalet beslut om MSA och förelägganden ökade vilket fick till följd att andelen 
sent inkomna rapporter minskat. Påminnelser inför kylkontrollrapporten skickades inte 
heller ut innan den interna omfördelningen av ansvaret inom miljötillsynsgruppen.  
 
5.1.2 Litteraturstudie  
För att ta reda på vilka krav som ställs på operatörer rörande f-gaser samt vilket vägledande 
material som finns inom området har studie av gällande lagstiftning, Naturvårdsverkets 
vägledningsmaterial och diverse rapporter från verkat samt diverse handläggarstöd från 
Miljösamverkan studerats. Lagstiftningen som reglerar f-gaserna är omfattande och snårig, 
det är inte ovanligt att man i bland behöver läsa i tre eller fyra olika förordningar för att hitta 
vad som gäller. Därför har jag valt att sammanfatta den lagstiftning och lyfta fram de 
paragrafer och artiklar som främst berörs vid granskning av kylkontrollrapporter. Då det inte 
finns specifikt handläggarstöd inom detta område har jag valt att titta på material som är 
riktat mot tillsyn av värmepumpar. Normalt berörs inte värmepumpsanläggningar av kravet 
på köldmedierapporter men det handlar fortfarande om utrustning med f-gaser. Utöver detta 
har jag även tittat på och jämfört de rutiner/instruktioner som jag fått ta del av från VMMF, 
Miljönämnden i mellersta Bohuslän samt de svar jag fått från Åmåls kommun om hur de 
arbetar med kylkontrollrapporterna. Sammantaget har jag tagit stöd av befintligt 
vägledningsmaterial samt rutiner/instruktioner från ovan nämnda miljöförvaltningar, när 
jag anpassat de instruktionerna efter DMK:s organisation. Metoden för att hitta en lämplig 
utformning av handläggarstöd rörande köldmedierapporteringen bedöms därför vara 
tillräcklig.  
 

5.2 Hur handläggningen av kylkontrollrapporter har gått till samt hur 
handläggningen fungerar idag vid Dalslands Miljökontor 
 
5.2.1 Organisationen av tillsynspersonalen vid Dalslands Miljökontor  
Jag har inte tillgång till någon data rörande kylkontrollrapporterna före DMK:s 
sammanslagning, därför är det inte möjligt att göra en jämförelse av hur handläggningen 
fungerat före och efter sammanslagningen. Det är därmed inte heller möjligt att se om 
handläggningen förändras till det bättre eller sämre. Organisationen inom tillsynsgruppen 
har inte inneburit något framarbetande av gemensamma rutiner specifikt för 
köldmedietillsynen. Förändringen i handläggningen uppstod när miljötillsynsgruppen i sin 
dåvarande utformning 2011, internt inom gruppen beslutade att handläggningen skulle 
läggas på en och samma handläggare. Nuvarande utformning där endast en handläggare 
inom organisationen är ordentligt inläst på området kan anses vara sårbar. 
Köldmedieområdet med sin förhållandevis detaljerade och omfattande lagstiftning kräver en 
hel del inläsning innan man kan komma igång med själva granskningsarbetet.  
 
5.2.2 Handläggning av kylkontrollrapporter vid Dalslands miljökontor  
Att tillsynen enligt förordningen SFS 2007:846 om fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen i huvudsak är fokuserad på kylkontrollrapporteringen är inte helt 
oväntat utifrån förordningens krav på dokumentation och registerföring. Majoriteten av de 
krav som ställs kräver att operatören dokumenterar och då blir tillsynen även 
dokumentationsorienterad.  
 
Viss tillsyn i fält kan rimligtvis genomföras med stöd av SFS 2007:846 bland annat 
registerföringen, men man behöver ställa sig frågan om detta är relevant sett till syftet med 
systemtillsynen. En verksamhetsutövare behöver ha ett system för egenkontroll för att få till 
ett fungerande miljöarbete inom sitt företag (Naturvårdsverket 2001). Tittar man närmare på 
f-gasförordningen kan man tydligt se att det finns ett övergripande fokus på operatörernas 
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dokumentation av hur de använder sina f-gaser (SFS 2007:846). Utifrån utformningen på 
lagstiftningen är det rimligt att tillsynen läggs upp med fokus på företagets dokumentation av 
sin användning av kylkontrollrapporter, detta kan granskas ute i fält lika väl som i samband 
med att kylkontrollrapporten skickas in.  
 
Att det inom organisationen inte finns framarbetade rutiner för att registrera eventuellt nya 
köldmedieobjekt som upptäcks i samband med annan miljötillsyn ute i fält är 
anmärkningsvärt. Internt i arbetsgruppen MHL borde man ta fram skriftliga rutiner för 
detta. Rutinerna behöver även revideras regelbundet, minst en gång per år. Det är framförallt 
viktigt att operatörerna blir informerade om vilka skyldigheter de har enligt SFS 2007:846. 
Vidare borde man inom organisationen ta fram någon form av policy eller arbetsordning för 
hur man ska arbeta med de operatörer som inte är skyldiga att skicka in en årlig rapport men 
som har utrustning som ska kontrolleras för läckage med vissa intervaller. DMK är inte 
ensam om att inte har några riktlinjer för hur de ska arbeta med dessa objekt. Ingen av de tre 
miljökontor har tittat närmare på just den här typen av tillsynsobjekt Att myndigheten har 
dålig kunskap om den här typen av objekt kan bero på att verksamheterna inte är 
anmälningspliktiga enligt miljöbalken (SFS 1998:808). Miljökontoret får därför inte 
automatiskt in uppgifter om anläggningarna utan behöver i stället bedriva en slags 
uppsökande verksamhet, för att ens få vetskap om var den här typen av objekt finns. Troligen 
får miljökontoret in vissa uppgifter i samband med att de gör annan tillsyn ute hos 
verksamhetsutövarna. Utöver detta kan myndigheten använda sig av kap 26 § 21 i 
miljöbalken och förelägga operatörer om att skicka in uppgifter om vilken 
köldmedieutrustning de har installerad i sina lokaler. I slutändan är det en resursfråga och en 
prioriteringsfråga, om var miljönämnden ska lägga sina resurser för att uppnå störst effekt i 
miljön genom tillsyn.  
 
Att använda sig av ett system med kommunorienterade pärmar vid granskning av 
kylkontrollrapporterna är troligen bara ett av många arbetssätt en handläggare kan välja. Det 
är upp till varje enskild handläggare att lägga upp sitt arbete på ett sätt som passar 
honom/henne. Vad som är viktigt, är att eventuellt material som finns i pärmen i form av 
anteckningar från telefonkontakt med operatörer eller kylkontrollföretag läggs in i 
ärendehanteringssystemet samt ärendeakten (Förvaltningslag SFS 1986:223).  
 
Ingen av de fyra miljökontoret för idag statistik över de totala läckagen av f-gaser, antalet 
förelägganden eller beslut om miljösanktionsavgifter. DMK, VMMF och MMB uppgav alla tre 
att det fanns en bristfällig kunskap bland handläggarna om hur de på ett enkelt sätt kunde få 
ut data ur det ärendehanteringssystem som de använder sig av. Det var också det skälet de 
angav till varför de inte för någon statistik i dagsläget. Det skulle kunna finnas 
kvalitetsmässiga vinster med att föra den typen av statistik. Uppgifterna skulle kunna 
användas för att utvärdera den tillsynsmetodik som används om den har önskvärd effekt eller 
om man kanske behöver pröva en annan metod för att få bättre resultat.  
 
Om man väljer att sköta detta genom att utnyttja ärendehanteringssystemets funktioner fullt 
ut eller genom att föra register i Excel är upp till ansvarig handläggare. Dock borde man i 
första hand använda sig av ärendehanteringssystemet för att på så sätt ha relevant data 
samlad på ett ställe och informationen är tillgänglig för alla handläggare inom 
organisationen. Tillsynsregistrets funktioner och möjligheter har inte studerats i detta arbete. 
DMK bör dock se över vilka möjligheter MiljöReda erbjuder rörande registerföring och uttag 
av listor för sammanställning av statistik.  
 
Miljökontoret behöver informera operatörerna om vilket ansvar de har för sin 
köldmedieutrustning. Informationen borde även omfatta genomgång av hur rapporten ska 
sammanställas. Genom att göra punktmässiga informationssatsningar kan man på lång sikt 
kanske minska andelen ofullständiga kylkontrollrapporter och i slutändan minska 
handläggningstiden. Informationen skulle t ex kunna förmedlas genom någon form av träff, 
där operatörer bjuds in tillsammans med branschorganisation och kylkontrollföretagare som 
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är verksamma i regionen för redogörelse av bland annat ansvarsfördelning och parternas 
olika roller. Miljökontoret skulle också kunna ta fram en enklare informationsbroschyr som 
kan skickas ut, förslagsvis inför varje ny rapporteringssäsong.  
 
Att Dalslands miljökontor valt att ta ut fast avgift specifikt för köldmedierapporteringen är ett 
rimligt tillvägagångssätt, eftersom området är så specifikt. Huruvida avgiften verkligen täcker 
in den faktiskt nedlagda handläggningstiden har jag inte fördjupat mig i. Att man upprättar 
tillsynsärenden vid bristfälliga rapporter och sedan tillämpar timavgift, för all 
handläggningstid utöver de två timmar som den fasta avgiften avser är också rimligt. De som 
slarvar med sina rapporter får därmed betala mer än de som är skötsamma. Även MMB, 
VMMF och Åmål kommun tillämpar fast avgift vid granskning av kylkontrollrapporter. 
Omfattningen på avgiften varierar också, Åmål och VMMF har en avgift motsvarande 1 
timmes handläggning. MMB har en avgift motsvarande 3 timmar jämfört med DMK:s avgift 
som motsvarar 2 timmars handläggning. Även dessa myndigheter tillämpar timavgift om de i 
samband med granskning behöver begära in kompletteringar eller gå vidare med 
förelägganden eller beslut om miljösanktionsavgifter. Att den fasta avgiften varierar kan ha 
göra med hur respektive myndighets arbetsmetodik, t ex hur mycket data som läggs in i 
ärendehanteringssystemet, vilket kostnadstäckning nämnden beslutat att myndigheten ska 
ha på olika ärenden, vilka typer av operatörer som finns. I Åmål har man t ex valt att lägga in 
granskningen av kylkontrollrapporterna som en del av årsavgiften hos de operatörer som 
även sänder in er miljörapport och att övriga operatörer betalar en fast granskningsavgift. Så 
har man inte lagt upp det hos de tre andra miljöförvaltningarna. Det går inte säga vad som är 
rätt eller fel vad gäller storleken på avgiften. Enligt miljöbalken ska tillsynsmyndigheten ta ut 
en avgift för sitt tillsynsarbete, det framgår dock inte av lagstiftningen hur stor 
kostnadstäckning myndigheterna ska ha för sitt arbete (SFS 1999:808). Det är upp till 
respektive kommun att lägga fast hur stor del av myndighetens kostnader för miljötillsynen 
ska täckas av avgifter och hur stor del som ska täckas av skattekollektivet (SKL 2012, 12). 
Därmed kommer storleken på de fasta avgifterna troligen alltid att variera förvaltningar 
emellan.   
 
Att handläggaren väljer att kontakta det kylkontrollföretag som genomfört service-, 
underhålls-, eller reparationsarbete hos en operatör, då det skett större läckage är logiskt. 
Kylkontrollföretaget har expertkompetensen och bör kunna redogöra för vad som orsakat 
läckage, vilka åtgärder som vidtagits, när uppföljande läckagekontroll genomförts samt vad 
som gjorts för att förebygga ytterligare läckage. Handläggningen ska vara så billig, snabb, 
effektiv och rättssäker som möjligt, att gå direkt till ”källan” för att få svar, i stället för 
omvägen genom operatören torde spara lite tid. Vad som är viktigt är att operatören 
informeras om att kylkontrollföretaget kontaktats samt vilka kompletterande uppgifter som 
lämnats till tillsynsmyndigheten.  
 
5.2.3 Omfattning på tillsynsområde  
Det är svårt att säga om antalet kända köldmedieanläggningar (tabell 1) som berörs av 
rapporteringskravet enligt § 29 är litet om man tittar till antalet anläggningar som totalt finns 
registrerade i miljötillsyns- och livsmedelsregistren. Att jämföra olika kommuners andel 
operatörer med varandra ger ingen tydlig bild av vad som skulle kunna antas vara en 
”normal” nivå på antal operatörer för en viss kommun av en viss storlek. Det är för många 
faktorer som spelar in, såsom storlek på kommunen, vilka typer av företag som finns i 
kommunen, hur många företag som finns i kommunen osv. För att få ett konkret svar på 
detta inom DMK behöver man inventera de företag som finns i främst i miljötillsyns- och 
livsmedelsregistret. Alternativt så bör det finnas fler anläggningar som berörs av kravet på 
läckagekontroll. Även dessa anläggningar borde registreras i myndighetens tillsynsregister då 
miljönämnden har tillsynsansvaret även för dessa anläggningar (SFS 2007:846).  
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5.2.4 Användningen av ärendehanteringssystemet MiljöReda  
Bristen av ett enhetligt system för att registrera uppgifter i tillsynsregistret gör det svårare att 
få fram data och statistik ur systemet. Något som blev väldigt tydligt under mitt arbete med 
att gå igenom befintligt material. Att man använder olika typer av åtgärdskoder eller olika 
rubriksättningar för samma typer av handlingar gör systemet väldigt tungarbetat när man 
ska försöka få ut ett underlag för statistik. Det finns en brist på kunskap om hur 
ärendesystemet kan användas, i VMMF och MMB har man uppgivit ett liknande problem. Att 
de systematiskt matar in data i systemet men att handläggarna inte känner till hur de kan få 
ut uppgifterna ur systemet i ett format som är enkelt att använda för att ta fram statistik. 
Vilket också är att av skälen de uppger till varför de inte för statistik inom köldmedieområdet. 
 
Avsaknaden av dokumentmallar och att befintliga mallar inte uppdateras med avseende på 
gällande lagstiftning, underlättar inte tillsynsarbetet. Om ansvarig handläggare av någon 
anledning inte har möjlighet att genomföra granskningen och att denna uppgift därmed 
tillfaller någon annan som inte är insatt i ämnet, finns det en klar risk för att felaktiga beslut 
skickas iväg. Om mallarna för svar inte uppdateras är det inte lätt för en oinvigd att veta vilka 
delar av svaret som ska editeras bort och vilka delar som saknas. Ska dokumentmallar 
användas är det därför viktigt att dessa rutinmässigt uppdateras och granskas inför varje 
årsskifte för att förhindra onödigt arbete. T.ex. att underrättelse och beslut om 
miljösanktionsavgifter behöver göras om eftersom man hänvisat till fel lagstiftning.  
 
VMMF har fastställda rutiner för hur mallar ska uppdateras och respektive arbetslag har 
ansvaret för att ta fram relevanta mallar och rutiner/instruktioner för det område de arbetar 
inom. Ur ett rent kvalitetsledningsperspektiv är det viktigt att fastställa rutiner där det klart 
framgår vem som ska göra vad och hur (Brunsson & Jacobsson 1998).  
 
5.2.5 Data inkomna kontrollrapporter  
Antalet operatörer har legat ungefär på samma nivå sedan 2007 i samtliga kommuner vilket 
framgår av tabell 1. Att operatörerna väljer ett fortsätta använda f-gaser som köldmedium i 
sin utrustning kan säkert ha många orsaker. Dålig kunskap om vilka alternativa ämnen som 
kan användas i stället. Bristande ekonomi, att investera i nya kylsystem kan säkerligen 
innebära en del investeringskostnader, då många av operatörerna är mindre företag är det 
troligt att andra prioriteringar görs före byte av köldmedium. Oavsett skälen till varför 
operatörerna verkar ”nöjda” med de medier de använder idag, borde miljökontoret satsa på 
att informera om att det finns alternativt. Eventuellt skulle man kunna kontakta 
branschorganisationen och höra med dem hur de jobbar centralt med information om 
alternativa köldmedier.  
 
Vid förfrågan till VMMF, MMB och Åmål framkom det att inte heller dessa myndigheter idag 
arbetar aktivt med t ex rådgivning för att göra operatörerna uppmärksamma på att det finns 
andra alternativ till de f-gaser som de använder i sin verksamhet. Ett länsövergripande 
projekt för att höja operatörernas medvetenhet om vilket ansvar som åligger dem samt vilka 
alternativa köldmedier som finns tillgängliga på marknaden, skulle eventuellt kunna drivas 
av miljösamverkan. Genom ett gemensamt samsynsprojekt där man även tar hjälp av 
branschorganisationer skulle samma information förmedlas till ett större antal företag än om 
en ensam förvaltning genomförde att eget projekt lokalt inom sitt tillsynsområde.   
 
Fram till 2011 då det internt inom tillsynsgruppen för miljötillsyn beslutades att 
granskningen av kylkontrollrapporterna skulle skötas av en och samma person, har kvalitén 
och omfattningen på granskningen varierat inom de fyra kommunerna. Andelen rapporter 
som inkom i Mellerud de första tre åren efter sammanslagningen var förhållandevis lågt 
jämfört med övriga tre kommuner. Andelen uteblivna svar från Mellerud var också högt 
under perioden 2007-2009. Bristen på svar från myndigheten verkar dock inte ha haft någon 
negativ inverkan på operatörernas svarsfrekvens (Tabell 2).  
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Omfattningen och utseendet på svaren/utlåtanden för inkomna kylkontrollrapporter har 
varierat. Allt från tjänsteskrivelser men några få korta rader. Till mer utförliga redogörelser 
över vad som framkommit av kontrollrapporten. Då det saknas fastställda rutiner för hur 
svaren på kontrollrapporterna ska se ut samt att det fram till 2012 inte fanns några konkreta 
dokumentmallar för köldmedia, kan vare en bidragande faktor till att utseendet på svar, 
delegeringsbeslut och begäran om kompletteringar varierat. VMMF uppgav att det vi 
sammanslagningen upplevt likartade problem, handläggningen vid de olika kommunerna var 
olika. De uppgav även att utseende på dokumentmallar haft olika utseende inom 
myndighetsförbundets olika arbetslag. För att komma till rätta med detta beslutade 
ledningen om att införa styrrutiner specifikt för dokumentmallar och rutiner/instruktioner så 
att dessa skulle få ett likartat utseende och upplägg Genom att standardisera arbetsuppgifter 
kan man se till att de utförs på ett likartat sätt varje gång, vilket också effektiviserar arbetet 
(Jacobsen & Thorsvik 2011) 
 
Avsaknaden av rutiner innebär att en handläggare som tidigare inte handlagt den här typen 
av ärenden går tillbaka och tittar på några exempel på hur andra tjänstemän inom 
organisationen handlagt ärendena. Utifrån tidigare material snickrar man sedan ihop någon 
man själv kan känna sig nöjd med. Köldmedieområdet är omfattande och ofta har 
inspektören ett fullspäckat schema vilket gör det svårt att fördjupa sig inom ett område som 
man bara täcker upp för tillfälligt. Skälet till att VMMF tog fram interna instruktioner för 
kylkontrollrapporterna var bland annat för att göra det enklare för annan handläggare att 
hoppa in vid t ex sjukdom. Där och i Åmål har man även valt att fördela ansvaret för 
köldmedierapporterna på två handläggare för att på så sätt göra verksamheten mindre 
sårbar.  
 
Huruvida förändringen att lägga över granskningen av köldmedierapporterna på en och 
samma handläggare haft önskad effekt är svårt att bedöma utifrån det data som finns idag. 
Andelen rapporter som på något sätt inte uppfyllt § 29 i SFS 2007:846 har i snitt legat över 
50 % sedan 2007, om minskningen till 30 % för rapporteringen 2013 beror på att 
operatörerna tagit lärdom av tidigare års påpekanden om brister, eller om det bara råkade bli 
ett bättre resultat det året återstår att se vid rapporteringen för 2014 (Tabell 3).   
 
5.2.6 Installerad mängd köldmedia  
Vad som kan konstateras utifrån de köldmedierapporter som granskats under perioden 
2007-2013 är att antalet operatörer av HFC-utrustning varit ganska stabilt under hela 
perioden. Mängden HFC i respektive kommun har även minskad successivt sedan 2007, 
utom i Mellerud där utvecklingen snarare gått åt motsatt håll. Med viss reservation med 
anledning av bristfällig data 2007-2009 har den totalt installerade mängden HFC ökat med 
65 kg sedan 2010. Ökningen kan inte anses vara alarmerade stor, men det är ändå något som 
behöver bevakas kommande år för att se om ökningen är tillfällig eller om trenden kommer 
att fortsätta (Tabell 4).   
 
Antalet operatörer för HCFC-utrustning har legat ungefär i samma nivå sedan 2007. Den 
totalt installerade mängden HCFC har minskat årligen i alla kommuner med undantag från 
Dals Ed, där den totalt installerade mängden ökade från 62 kg till 78 kg mellan 2008 och 
2009. Mängden reducerades igen efterföljande år till 58 kg. Melleruds kommun har legat 
stabilt på 7 kg fram till 2010 när det skedde en ökning till 12 kg, den nivån har sedan förblivit 
oförändrad (Tabell 5). Det har varit förbjudet att fylla på och installera nya aggregat av den 
här typen sedan 2001, så en ökning borde egentligen inte vara ”möjlig”. Det kan eventuellt 
vara så att operatörer råkat skicka in felaktiga aggregatsförteckningar där det ”plötsligt” 
dyker upp aggregat som inte funnit med tidigare men som funnits i verksamheten under lång 
tid.  
 
Andelen installerad mängd HFC har ökat totalt sett fram till 2011 (Figur 1). På grund det 
relativt stora frånfallet av kontrollrapporter 2007 och 2008 i Mellerud är det troligt att 
ökningen inte är lika kraftig som figuren antyder.  
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Av figur 1 kan man se en positiv utvecklig med avseende på totalt installerad mängd HFC. 
Denna minskning kan härledas främst till tre operatörer, en livsmedelsindustri som valt att 
nästa helt övergå från f-gaser som köldmedium till koldioxid. En livsmedelsindustri 
konverterade befintlig utrustning till annat köldmedium och där fyllnadsmängden 
reducerades markant. Lika så en tillverkningsindustri konverterade utrustning där en positiv 
effekt var att fyllnadsmängden köldmedium reducerades. Det går inte säga om trenden 
kommer att hålla i sig. 

 
Totalt sett har den installerade mängden HCFC minskat stadigt sedan 2007 (Figur 2). Skälet 
till minskningen går inte utröna av det material som jag granskat under mitt arbete. Denna 
positiva utvecklig kan vara helt slumpartat eller så beror den på medvetna val hos berörda 
operatörer. Vad som klart framgår av materialet är att det fortfarande kvarstår ett antal 
aggregat som från och med årsskiftet 2014/2015 kommer att bli föremål för 
användningsförbud om de inte har skrotats eller konverterats innan 31 december 2014.  
 
Berörda operatörer har sedan 2007 informerats om användarförbudet samt rekommenderats 
till att skrota alternativs konvertera sin HCFC utrustning till annat mindre miljöskadligt 
köldmedium. Berörda operatörer har även informerats om användarförbudet som träder i 
kraft 1 januari 2015. Huruvida detta är tillräckligt för att förmå berörda operatörer till att 
konvertera eller skrota sin HCFC utrustning återstår att se. Men kanske hade ett bättre 
tillvägagångssätt varit att förelägga om åtgärd redan 2013 så att eventuella eftersläntrare haft 
möjlighet att vida åtgärder under 2014. Den följd som blir av detta tillvägagångssätt är att 
miljökontoret får utfärda användningsförbud för de anläggningarna med HCFC 2015, samt 
beslut om förelägganden. För att lägga lite mera kraft bakom bör dessa förenas med vite av 
löpande karaktär. VMMF, MMB och Åmål har inte rutinmässigt informerat operatörerna om 
användarförbudet av HCFC för aggregat större än 3 kg eller hermetiskt slutna aggregat på 6 
kg och mer. Vad gäller användarförbud av vissa typer av ämnen torde köldmedieföretagen ha 
ett ansvar att informera sina kunder om vad som är på gång. I slutändan faller dock ansvaret 
alltid tillbaka på operatören. Ett köldmedieföretag kan inte tvinga en operatör att byta 
utrustning, det ansvaret faller på tillsynsmyndigheten (SFS 2007:846).  
 
5.2.7 Läckage av köldmedier  
Det finns säkerligen en mängd olika skäl till varför läckagen av f-gaser varierar från år till år i 
respektive kommun (figur 3) och följaktligen också totalt sett (tabell 6). Gammal utrustning 
som springer läck med varierande omfattning från år till år. Yttre åverkan på installerad 
utrustning, som livsmedelsbutiken där hantverkarna skar av rören i betongen när kyl- och 
frysrum skulle flyttas från en plats till en annan i lokalen. Säkerligen kommer variationen att 
fortsätta framöver. För att få en stabil nedgång i läckagen behöver operatörerna arbeta 
förebyggande. T.ex. borde gammal utrustning med återkommande läckage bytas ut inom 
rimlig tid.  
 
5.2.8 Sanktionsåtgärder  
Frekvensen av administrativa sanktionsåtgärder i form av åtgärdsförelägganden började 
användas i större utsträckning i samtliga fyra kommuner efter att tillsynen på 
köldmedierapporterna lades över på en handläggare (Tabell 7). Här skulle man kunna 
argumentera för att förändringen rörande ansvaret för köldmedierapporterna inom 
arbetsgruppen förde med sig en positiv förändring. Administrativa åtgärder används inte 
bara mot operatörer i en eller två kommuner utan i samtliga fyra kommuner.  
 
Det kan konstateras att antalet beslut om föreläggande och miljösanktionsavgift inte varit 
stor fram till 2011, sett till det bristande antalet inkomna rapporter. Rimliga skäl till detta kan 
vara att ansvarig handläggare helt enkelt inte hade tid och därmed valde att inte svara på 
rapporterna eller besluta om föreläggande och miljösanktionsavgift i de fall där inga 
rapporter skickades in.  
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5.3 Lathunden  
Genom att lägga upp granskningsinstruktionerna i form av checklistor går granskningen 
fortare. Det är överskådligt vilka uppgifter som behöver kontrolleras. Det är inte rimligt att 
skriva checklistor för varje typ av brist som eventuellt kan bli aktuellt vid granskning, därför 
valde jag att begränsa mig till övergripande instruktioner. Även MVVF och MMB har valt ett 
övergripande förhållningssätt i sina instruktioner/rutiner för granskning av 
kylkontrollrapporter både avseende instruktionerna men även dokumentmallarna som 
myndigheterna tagit fram. Ett annat skäl till att jag valde denna förenklade utformning är att 
Dalslands Miljökontor för närvarande håller på att arbeta fram rutiner för bland annat 
tillsynsärenden, förelägganden, förelägganden med viten, miljösanktionsavgifter etc. 
(Dalslands Miljönämnd 2015, 10.)En viktig del av dessa gemensamma rutiner är 
dokumentmallarna i MiljöReda. Skälet till att ha en dokumentmall är att underlätta 
handläggningen, att tiden en inspektör behöver lägga på att skriva en tjänsteskrivelse, en 
kommunicering eller ett beslut av något slag ska reduceras så långt det är möjligt. 
Köldmedieområdet är en specifik nisch därför är det svårt att tillämpa miljökontorets 
standardmallar för föreläggande med mera, eftersom en handläggare då behöver leta fram 
relevant lagstiftning vid varje beslut. Självfallet kan en handläggare välja att spara vissa typer 
av beslut med specifika formuleringar i bedömning och relevant lagstiftning, och sedan 
klippa in relevanta delar när ett liknande beslut ska fattas, även kallat klipp och klistra 
metoden. Genom att ta fram specifika mallar för varje specifik sanktionsåtgärd som kan bli 
relevant inom området anser jag att tiden en inspektör behöver lägga ner just på utformandet 
av kommunicering eller beslut kan minimeras. I stället för att bläddra bland tidigare beslut 
behöver handläggaren endast lägga upp handlingen i MR, välja rätt mall och skapa handling. 
Vad som sedan återstår är att lägga in kanske en handfull uppgifter såsom fyllnadsmängder, 
datum osv. Laghänvisningarna och större delen av bedömningen är redan färdigskriven.  
 
I stället för att ta fram en enskild mall för varje typ av föreläggande eller miljösanktionsavgift 
kunde jag i stället ha gjort en gemensam mall för respektive typ av beslut/handling där all 
relevant lagstiftning, bedömning och liknande finns inlagd för respektive typ av beslut. 
Färgkodning skulle separera de olika besluten från varandra i dokumentet. Vilket är det 
tillvägagångssätt man valt vid miljönämnden i västra Bohuslän samt VMMF. Detta skulle 
innebära en stor reducering i antalet dokumentmallar som behöver hållas uppdaterade Jag 
anser dock att det med en sådan utformning föreligger en risk för att man missar att ta bort 
vissa avsnitt och därmed kan uppge felaktig laghänvisning. Eftersom grundinställningarna på 
skrivarna ofta är svartvit kan avvikande färger i dokumentet lätt förbises. Den formen av 
dokument skulle även bli väldigt omfattande i sidantal och vid revideringar är det mer 
överskådligt att rätta en mall i taget, i ställer för att skrolla upp och ner i samma dokument.  
 
5.4  Slutsatser och förslag på förbättringsområden  

 Öka kunskapen om hur ärendehanteringssystemet kan användas  
- För att underlätta framtagandet av statistiskt underlag för uppföljning av 

tillsynsområdet.  
- Organisationen behöver se över hur uppgifter registreras i tillsynsregistret. För att 

underlätta extrahering av uppgifter ur systemet behöver uppgifterna läggas in på 
samma sätt.  

- Rutin för att operatörer som inte faller in under rapporteringskraven men som är 
skyldiga att se till att deras köldmedieutrustning kontrolleras för läckage, 
registreras i miljökontorets tillsynsregister för köldmedier behöver tas fram.  
 

 Öka kunskapen hos operatörerna  
- Om alternativa köldmedier som finns på marknaden  
- Om och gällande lagstiftning och det ansvar de har som operatörer 
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 Sårbarhet inom organisationen  
- Fler än en handläggare borde vara påläst inom köldmedieområdet, handläggning 

av köldmedierapporter skulle kunna slås samman med handläggning av 
värmepumpar. Avsaknaden av gemensamma rutiner/instruktioner samt att 
endast en handläggare arbetar med att granska kylkontrollrapporterna gör 
organisationen sårbar.  

- Lathunden och instruktioner, dokumentmallar behöver uppdateras regelbundet.  
 

 Uppföljning av tillsynsområdet  
- För att få bättre kontroll över läckagen av köldmedia från den utrustning som 

finns inom Dalslands Miljökontors tillsynsområde behöver statistik föras årligen. 
För att reducera återkommande läckage behöver operatörer förmås till att byta ut 
gammal utrustning som läcker återkommande.  
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Bilaga 1 

 

Frågor som ställts till miljöinspektörer som arbetar/arbetat 
med handläggning av kylkontrollrapporter  
 
Har ni inom er organisation skriftliga rutiner för handläggning av kylkontrollrapporter? 
 
Hur har ansvaret för granskningen av kylkontrollrapporterna fördelats på miljökontoret?  
 
Varför har ni valt just den fördelningen?  
 
Tillämpar ni miljösanktionsavgifter? 
 
Vilka är de vanligaste bristerna i kylkontrollrapporterna?  
 
För ni statistik för den totalt installerade köldmediemängden, omhändertagna mängden, 
samt påfyllda mängden f-gaser?  
 
Om ja, hur använder ni statistiken?  
 
För ni statistik över antalet beslut om förelägganden rörande kylkontrollrapporterna?  
 
Om ja, hur använder ni statistiken? 
 
Hur många operatörer har ni som faller in under kravet på årlig kontrollrapport enligt § 29 i 
SFS 2007:846? 
 
Vilka typer av operatörer har ni?  
Industrilokaler  
Kontorslokaler  
Livsmedelsbutiker  
Tillagningskök och liknande  
Övrigt  
 
Tillämpar ni fast granskningsavgift för kylkontrollrapporter?  
 
Hur många timmar omfattar avgiften?  
 
Tillämpar ni timtid för handläggning utöver den fasta granskningsavgiften, om det vid 
rapporteringen framkommit brister?  
 
Hur lämnar operatörerna in kontrollrapporterna?  
E-post  
Post  
Bilaga till miljörapporten  
Särskild databas hos kommunen  
Annat  
 
Skickar ni ut en påminnelse om rapporten till berörda operatörer innan 31 mars?  
 
Har ni rutinmässigt informerat om användarförbudet på träder i kraft 1 januari 2015? 
 
Är tillsyn av köldmedia ett ”prioriterat” tillsynsområde hos er?  
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Lathund för granskning av 

kylkontrollrapporter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Framarbetad av Lisa Frohm för Dalslands Miljökontor 2014   



 
 

Innehållsförteckning  
 
Sida 1  Syfte  
Sida 2  Relevant lagstiftning  
Sida 3  Schema för granskning av kylkontrollrapporter  
Sida 4  Checklistor  
Sida 5  Dokumentmallar  

Sida 6  Instruktion 1. Granskning av kylkontrollrapport korrekt ifylld rapport  

Sida 7  Instruktion 2. Granskning av felaktigt ifylld rapport när operatören 
kommit in med kompletteringar  

Sida 8  Instruktion 3. Granskning av felaktigt ifylld rapport när operatören 
underlåter att komma in med kompletterande uppgifter  

Sida 9  Instruktion 4. Granskning av kylkontrollrapport, sent inlämnad  

Sida 10  Instruktion 5. Granskning av kylkontrollrapport, operatören har inte följt 
gällande intervall för läckagekontroll, eller har underlåtit att genomföra 
läckagekontroll föregående år  

Sida 11  Instruktion 6. Granskning av kylkontrollrapport, operatören har 
underlåtit att informera enligt § 28 

Sida 12  Instruktion 7. Granskning av kontrollrapport, läckage  

Sida 13  Instruktion 8. Granskning av kontrollrapport, återkommande läckage  

   

Bilagor    

1  Glöm inte kylkontrollrapporten  

2  Begäran om handlingar  

3  Svar på kylkontrollrapport  

4  Svar på kylkontrollrapport läckage och återkommande läckage  

5  Inte aktuellt med föreläggande 

6  Underrättelse inför beslut MSA 1000, sent inkommen rapport  

7  Underrättelse inför beslut om MSA 5000, underlåtelse att genomföra 

läckagekontroll  

8  Underrättelse inför beslut om MSA 5000, underlåtelse att genomföra 

läckagekontroll inom gällande kontrollintervall  

9  Underrättelse inför beslut om MSA 5000, underlåtelse att informera 

tillsynsmyndigheten enligt § 28  

10  Underrättelse inför beslut om MSA 2000, underlåtelse att föra register  

11  Underrättelse inför beslut om MSA 3000, icke certifierad personal  

12  Underrättelse inför beslut om MSA 10 000, icke certifierad personal   



 
 

13  Beslut om att inte ta ut miljösanktionsavgift 

14  Beslut om MSA 1000, sent inkommen rapport   

15  Beslut om MSA 5000, underlåtelse att genomföra läckagekontroll  

16  Beslut om MSA 5000, underlåtelse att genomföra läckagekontroll inom 

gällande kontrollintervall  

17  Beslut om MSA 5000, underlåtelse att informera tillsynsmyndigheten 

enligt § 28 

18  Beslut om MSA 2000, underlåtelse att föra register 

19  Beslut om MSA 3000, icke certifierad personal 

20  Beslut om MSA 10 000, icke certifierad personal   

21  Kommunicering inför beslut om föreläggande om att komma in med 

kompletterande uppgifter kylkontrollrapport  

22  Kommunicering inför beslut om föreläggande om att komma in med 

uppgifter läckage av f-gaser  

23  Kommunicering inför beslut om föreläggande, vida åtgärder mot läckage  

24  Kommunicering inför beslut om föreläggande, genomföra läckagekontroll  

25  Kommunicering inför beslut om föreläggande, föra register  

 

26 

  

Beslut om föreläggande att, komma in med kompletterande uppgifter 

kylkontrollrapport 

27  Beslut om föreläggande att, komma in med uppgifter läckage av f-gaser 

28  Beslut om föreläggande att, vida åtgärder mot läckage 

29  Beslut om föreläggande att, genomföra läckagekontroll 

30  Beslut om föreläggande att, föra register 

31  Information om köldmedier  

32  Branschens anvisning om hur man fyller i en kontrollrapport  

33  Branschens blankett för årsrapport  

34  Branschens blankett för aggregatsförteckning  

 
 
 

  



 
 

Syfte  
Syftet med denna lathund är att underlätta granskningen av kylkontrollrapporter samt 
underlätta samsynen vid granskning av kontrollrapporter.  
 
Lathunden kommer att omfatta bland annat en stegvis beskrivning av hur granskningen av 
kylkontrollrapporterna kan gå till, dokumentmallar med förslag på bland annat svar på 
påminnelser om att komma in med rapporten i tid, svar på kylkontrollrapporter, 
kommunicering inför beslut om föreläggande, miljösanktionsavgifter, beslut om föreläggande 
och miljösanktionsavgifter samt informationsmaterial som kan läggas ut på kommunens 
hemsida eller som kan skickas ut till operatörer.  
 
Lathunden kommer också att lista den lagstiftning som kan vara relevant vid handläggning 
av ärenden som rör f-gaser.  
 

Lathunden omfattar dock inte några bedömningsgrunder, bedömning måste göras i varje 

enskilt fall.   



 
 

Relevant lagstiftning  

 
Miljöbalken (SFS 1998:808) 
 
Förordning (SFS 2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen  
 
Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 842/2006 av den 17 maj 2006 om vissa 
fluorerade växthusgaser  
 
Europaparlamentet och Rådets förordning (EG) nr 517/2014 av den 16 april om fluorerade 
växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006, OBS träder i kraft 1 
januari 2015 
 
Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 april 2009 om 
ämnen som bryter ner ozonskiktet  
 
Kommissionens förordning (EG) nr 303/2008 av den 2 april 2008 om fastställande, i 
enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006, av minimikrav 
och villkor för ömsesidigt erkännande av certifiering av företag och personal i fråga om 
stationär kyl-, luftkonditionerings-, och värmepumpsutrustning som innehåller vissa 
fluorerade växthusgaser.  
 
Förordning (SFS 2012:259) om miljösanktionsavgifter  
 
Viteslag (SFS 1985:206) 
 
  



 
 

Schema för granskning av kylkontrollrapporter  
 
Skicka ut skriftlig påminnelse till de operatörer som inte kommit in med 
kylkontrollrapporten under tredje veckan i februari månad. Bifoga blankett för rapport samt 
instruktion om hur rapporten ska ifyllas. Använd mall, Påminnelse om köldmedierapport  
 
Granska kylkontrollrapporterna under april-maj månad.  
 
  



 
 

Checklistor  
 
Instruktion 1. Granskning av kylkontrollrapport korrekt ifylld rapport  
 
Instruktion 2. Granskning av felaktigt ifylld kylkontrollrapport, när operatören kommit in 
med kompletteringar  
 
Instruktion 3. Granskning av felaktigt ifylld kylkontrollrapport där operatören underlåter att 
komma in med kompletterande uppgifter  
 
Instruktion 4. Granskning av kylkontrollrapport, sent inlämnad  
 
Instruktion 5. Granskning av kylkontrollrapport, operatören har inte följt gällande intervall 
för läckagekontroll, eller har underlåtit att genomföra läckagekontroll under föregående 
kalenderår 
 
Instruktion 6. Granskning av kylkontrollrapport, operatören har underlåtit att rapportera 
enligt § 28  
 
Instruktion 7. Granskning av kontrollrapport, läckage av f-gaser  
 
Instruktion 8. Granskning av kontrollrapport, återkommande läckage  
 
  



 
 

Dokumentmallar  
 
Påminnelser  

1. Glöm inte kontrollrapporten  
 
Begäran om handlingar  

2. Begäran om handlingar  
 
Svar på kylkontrollrapport 

3. Svar på kylkontrollrapport  
4. Svar på kylkontrollrapport läckage och återkommande läckage  
5. Inte aktuellt med beslut om föreläggande  

 
Underrättelser inför beslut om miljösanktionsavgifter (MSA) 

6. Underrättelse inför beslut om MSA 1000, sent inkommen rapport  
7. Underrättelse inför beslut om MSA 5000, underlåtelse att genomföra läckagekontroll  
8. Underrättelse inför beslut om MSA 5000, underlåtelse att genomföra läckagekontroll 

inom gällande kontrollintervall  
9. Underrättelse inför beslut om MSA 5000, underlåtelse att informera 

tillsynsmyndighet enligt § 28  
10. Underrättelse inför beslut om MSA 2000, underlåtelse att föra register  
11. Underrättelse inför beslut om MSA 3000, icke certifierad personal  
12. Underrättelse inför beslut om MSA 10 000, icke certifierad personal  

 
Beslut om miljösanktionsavgift  

13. Beslut om att inte ta ut miljösanktionsavgift  
14. Beslut om MSA 1000, sent inkommen rapport  
15. Beslut om MSA 5000, underlåtelse att genomföra läckagekontroll inom gällande 

kontrollintervall  
16. Beslut om MSA 5000, underlåtelse att genomföra läckagekontroll  
17. Beslut om MSA 5000, underlåtelse att informera tillsynsmyndighet enligt § 28  
18. Beslut om MSA 2000, underlåtelse att föra register  
19. Beslut om MSA 3000, icke certifierad personal  
20. Beslut om MSA 10 000, icke certifierad personal  

 

Kommunicering inför beslut om föreläggande  
21. Kommunicering inför beslut om föreläggande om att komma in med kompletterande 

uppgifter kylkontrollrapport  
22. Kommunicering inför beslut om föreläggande om att komma in med kompletterande 

uppgifter läckage av f-gaser  
23. Kommunicering inför beslut om föreläggande, vida åtgärder mot läckage  
24. Kommunicering inför beslut om föreläggande, genomföra läckagekontroll  
25. Kommunicering inför beslut om föreläggande, föra register  
26. Kommunicering inför beslut om föreläggande, certifierad personal  

 

Beslut om föreläggande  
27. Beslut om föreläggande, att komma in med kompletterande uppgifter till 

kontrollrapport  
28. Beslut om föreläggande, att komma in med kompletterande uppgifter läckage av f-

gaser  
29. Beslut om föreläggande, att vidta åtgärder mot läckage av f-gaser  
30. Beslut om föreläggande, att genomföra läckagekontroll  
31. Beslut om föreläggande, att föra register  
32. Beslut om föreläggande, certifierad personal  



 
 

 

Information  
A. Information om köldmedier  
B. Branschens blankett för kylkontrollrapport  
C. Information om hur man fyller i en kylkontrollrapport, branschens anvisningar  

  



 
 

Instruktion 1. Granskning av kylkontrollrapport korrekt ifylld 
rapport  
 

1. Kontrollera att rapporten inkommit i rätt tid, före 31 mars. 
2. Kontrollera att rapporten innehåller följande uppgifter 

a) information om utrustning som skrotats 
b) operatörens signatur och datum  
c) sammanställning av resultaten av de läckagekontroller som genomförts under 

kalenderåret  
d) operatörens organisationsnummer, postadress och faktureringsadress, 
e) adress och fastighetsbeteckning där utrustningen är belägen, om utrustningen 

är stationär, 
f) en förteckning över utrustningen, 
g) den totala mängden köldmedier i utrustningen, icke ifylld ruta är inte 

godtagbart.  
h) den totala mängden påfyllda f-gaser till följd av läckage från utrustningen 

under det senaste kalenderåret, icke ifylld ruta är inte godtagbart  
i) den totala mängden omhändertagna köldmedier från utrustningen under det 

senaste kalenderåret, icke ifylld ruta är inte godtagbart  
j) resultatet av utförda kontroller, 
k) datum för utförda kontroller, 

3. namn och kontaktuppgifter avseende den personal och det företag som utfört 
kontrollerna, kontrollera att angivna kylkontrollföretag har giltiga 
certifieringsnummer, dessa kan kontrolleras på Incert online, 
https://www.incertonline.se/  

4. Kontrollera att intervallen för läckagekontroll följts. För aggregat med 
fyllnadsmängder på 3 kg upp till 30 kg får kontrollintervallet vara som längst 12 
månader. För aggregat på 30 kg upp till 300 kg får intervallet inte vara längre än 6 
månader, för aggregat över 300 kg får kontrollintervallet inte vara längre än 3 
månader.  

5. Kontrollera att angiven totalt installerad fyllnadsmängd stämmer med föregående års 
mängd.  

6. Kontrollera att aggregatens f-gas och fyllnadsmängd är densamma som föregående år.  
7. Kontrollera att aggregatsförteckningen finns med som bilaga till rapporten  
8. Kontrollera att eventuella läckage inte överskrifter 5 % av den totalt installerade 

köldmediemängden  
9. Skicka skriftligt svar till operatören, använd dokumentmall Svar på 

kylkontrollrapport  
10. Redovisa nedlagd handläggningstid för ärendet i MiljöReda  
11. Skicka kopia på svaret till kansliet  
12. Skriv in timmarna i filen för fakturering, ange Granskning av kylkontrollrapport, som 

ärende.  
 
 
 
  



 
 

Instruktion 2. Granskning av felaktigt ifylld 
kylkontrollrapport, begäran om kompletterande 
uppgifter/handlingar  
 

1. Kontrollera rapport enligt instruktion 1 punkt 1-8 
2. Skicka skriftlig begäran om kompletterande uppgifter för de punkter i A1 som saknas. 

Använd dokumentmall, Begäran om kompletterande uppgifter. 
3. Lägg upp en bevakning i ärendet i MR för när handlingarna ska vara inlämnade 
4. Kompletterande handlingar ska skickas till kansliet för stämpling och diarieföring.  
5. Granska kompletteringar enligt instruktion 1,  
6. Om rapporten efter redovisade kompletteringar kan bedömas uppfylla 

bestämmelserna 29 SFS 2007:856, skicka utlåtande till operatören använd mall Svar 
på kylkontrollrapport  

7. Redovisa nedlagd handläggningstid för ärendet i MiljöReda  
8. Skicka kopia på svaret till kansliet  
9. Skriv in timmarna i filen för fakturering, ange Granskning av kylkontrollrapport, som 

ärende.  
10. Om handläggningen av ärendet tar länge tid än de 2 timmar som den fasta avgiften 

täcker, ska resterande handläggningstid faktureras med timavgift. Använd mall för 
timavgift, detta beslut behöver inte skickas med mottagningskvitto.  

11. Eventuell timavgift ska redovisas separat från den fasta avgiften i filen ”att fakturera”  
 
  



 
 

Instruktion 3. Granskning av felaktigt ifylld 
kylkontrollrapport, operatören underlåter att komma in med 
begärda uppgifter/handlingar  
 

1. Granska rapport enligt instruktion 1, begär in kompletteringar enligt instruktion 2.  
2. Sätt bevakning i MiljöReda för när kompletteringarna ska vara redovisade.  
3. Skicka ut kommunicering inför beslut om föreläggande om operatören inte kommit in 

med kompletteringar 2 dagar efter satt datum. Använd mall kommunicering 
inför beslut om föreläggande att koma in med kompletterande uppgifter  

4. Skicka kommuniceringen till kansliet för vidare expediering, e-post är snabbaste 
vägen.  

5. Lägg upp en bevakning i MiljöReda på när beslut om föreläggande ska skickas iväg. 
Operatören har 10 arbetsdagar på sig. Tiden räknas från det datum operatören angivit 
att han mottagit handlingarna.  

6. Om operatören kommer in med handlingarna inom angivet tidsintervall för yttrande, 
granska dessa enligt instruktion 1.  

7. Om operatören inte kommer in med begärda kompletteringar eller synpunkter inför 
nämndens beslut inom satt tid, utfärda beslut om föreläggande. Använd 
dokumentmall beslut om föreläggande att komma in med kompletterade 
uppgifter  

8. Skicka underskrivet beslut till kansliet för vidare expediering.  
9. Lägg upp bevakning i MiljöReda på när begärda uppgifter ska vara inlämnade.  
10. Om begärda kompletteringar inkommer i rätt tid, granska dessa enligt instruktion 1.  
11. Om handläggningen av ärendet tar länge tid än de 2 timmar som den fasta avgiften 

täcker, ska resterande handläggningstid faktureras med timavgift. Använd mall för 
timavgift, detta beslut behöver inte skickas med mottagningskvitto. Fakturering sker 
när ärendet är avslutat.  

12. Ange timavgiften i faktureringsunderlaget, ange ”tillsyn köldmedia”.  
 

 
Vite  

13. Om operatören trots föreläggande inte lämnar in kompletteringar, utfärda beslut om 
föreläggande med vite, följ miljökontorets interna rutin för handläggning av viten  
  



 
 

Instruktion 4. Granskning av kylkontrollrapport, sent 
inlämnad  

1. Skicka underrättelse inför beslut om miljösanktionsavgift, använd mall 
underrättelse inför beslut om miljösanktionsavgift, underlåtelse att 
genomföra läckagekontroll. 

2. Skicka underrättelsen till kansliet via e-post för vidare expediering. Beslut om 
miljösanktionsavgift kan inte fattas utan att vi kan visa att operatören mottagit 
underrättelsen. De tio arbetsdagarna som anges i underrättelsen börjar räknas från 
det datum operatören angivit som mottagningsdatum på delgivningskvittot. 

3. Om operatören i samband med underrättelsen kommer in med rapport, granska 
denna enligt instruktion 1-3.  

4. Utfärda kommunicering inför beslut om miljösanktionsavgift med anledning av för 
sent inkommen kylkontrollrapport. Använd dokumentmall Underrättelse inför 
beslut om MSA, sent inkommen rapport   

5. Skicka underrättelsen till kansliet för vidare expediering.  
6. Lägg upp en bevakning i MiljöReda över när beslut om föreläggande ska skickas iväg.  
7. Bedöm om eventuella skäl till varför miljösanktionsavgift faller in under undantagen i 

miljöbalken kap 30, § 2.  
8. Om operatörens angivna skäl faller in under undantagen för att inte fatta beslut om 

miljösanktionsavgift redogör för detta i en tjänsteskrivelse där det framgår att vi 
bedömer att miljösanktionsavgift inte är skäligt. Använd dokumentmall. Denna 
skrivelse behöver inte skickas med delgivningskvitto.  

9. Om det blir aktuellt med miljösanktionsavgift, använd dokumentmall beslut om 
miljösanktionsavgift, för sent inkommen kylkontrollrapport  

10. Skicka beslutet till miljöchef, e-post snabbar handläggningen, observera att beslut om 
miljösanktionsavgifter skrivs på av miljöchef.  

11. Redovisa nedlagd handläggningstid i MiljöReda. 
12. Om handläggningen tagit längre tid än 2 timmar, utfärda beslut om timavgift för all 

tid utöver de två timmarna. Använd dokumentmall beslut om timavgift. Detta 
beslut behöver inte sändas med delgivningskvitto.  

 

  



 
 

Instruktion 5. Granskning av kylkontrollrapport, operatören 
har inte följt gällande intervall för läckagekontroll, eller har 
underlåtit att genomföra läckagekontroll under föregående 
kalenderår 
 

1. Granska kontrollrapporten enligt instruktion 1-3. 
2. Skicka underrättelse inför beslut om miljösanktionsavgift, använd mall 

underrättelse inför beslut om miljösanktionsavgift, underlåtelse att 
genomföra läckagekontroll. 

3. Skicka underrättelsen till kansliet via e-post för vidare expediering. Beslut om 
miljösanktionsavgift kan inte fattas utan att vi kan visa att operatören mottagit 
underrättelsen. De tio arbetsdagarna som anges i underrättelsen börjar räknas från 
det datum operatören angivit som mottagningsdatum på delgivningskvittot.  

4. Bedöm om eventuella skäl till varför miljösanktionsavgift faller in under undantagen i 
miljöbalken kap 30, § 2.  

5. Om operatörens angivna skäl faller in under undantagen för att inte fatta beslut om 
miljösanktionsavgift redogör för detta i en tjänsteskrivelse där det framgår att vi 
bedömer att miljösanktionsavgift inte är skäligt. Använd dokumentmall beslut om 
att inta ta ut miljösanktionsavgift. Denna skrivelse behöver inte skickas med 
delgivningskvitto.  

6. Om det blir aktuellt med miljösanktionsavgift, använd dokumentmall beslut om 
miljösanktionsavgift, underlåtelse att genomföra läckagekontroll  

7. Skicka beslutet till miljöchef, e-post snabbar handläggningen, observera att beslut om 
miljösanktionsavgifter skrivs på av miljöchef.  

8. Redovisa nedlagd handläggningstid i MiljöReda.  
9. Om handläggningen tagit längre tid än 2 timmar, utfärda beslut om timavgift för all 

tid utöver de två timmarna. Använd dokumentmall beslut om timavgift. Detta 
beslut behöver inte sändas med delgivningskvitto 

10. Ange tid som ska faktureras i filen ”att fakturera” Obs den fasta avgiften och 
eventuell timavgift ska anges separat i filen.  

 

  



 
 

Instruktion 6. Granskning av kylkontrollrapport, operatören 
har underlåtit att rapportera enligt § 28  
 

1. Granska rapporten enligt instruktion 1-3. 
2. Utfärda kommunicering, använd dokumentmall kommunicering inför 

miljösanktionsavgift underlåtelse att informera tillsynsmyndighet  
3. Skicka kommuniceringen till kansliet för vidare expediering  
4. När tiden för yttrande löpt ut, utfärda beslut om miljösanktionsavgift, använd mall 

beslut om miljösanktionsavgift underlåtelse att informera  
5. Skicka beslutet till miljöchef för påskrift  
6. Tidsredovisa i ärendet i MR  
7. Ange tid som ska faktureras i filen ”att fakturera”, den fasta avgiften och eventuell 

timavgift ska anges separat  
8. Utfärda eventuellt beslut om timavgift, använd mall för timavgift  

 
  



 
 

Instruktion 7. Granskning av kontrollrapport, läckage av f-
gaser  

1. Granska rapport enligt instruktion 1-3 pkt 1-8 
2. Om det skett läckage större än 5 % av den totalt installerade köldmediemängden 

begär in kompletterande uppgifter enligt instruktion 2-3, använd dokumentmall 
begäran om kompletterade handlingar läckage  

3. Granska kompletterande handlingar och utfärda svar på kylkontrollrapport, använd 
dokumentmall Svar på kylkontrollrapport, läckage och återkommande 
läckage  

4. Redovisa nedlagd tid i ärendet i MR  
5. Om handläggningen tagit mer än 2 timmar, utfärda beslut om timavgift för 

resterande tid. Använd dokumentmall beslut om timavgift.  
6. Ange tiden som ska faktureras i filen ”att fakturera”, den fasta avgiften ska anges 

separat från eventuell timtid.  
 

  



 
 

Instruktion 8. Granskning av kontrollrapport, återkommande 
läckage  

1. Granska rapport enligt instruktion 7. 
2. Om det skett återkommande läckage 3 år i rad, från samma applikationer/utrustning, 

utfärda kommunicering inför beslut om åtgärdsföreläggande. Använd dokumentmall 
Kommunicering inför beslut om föreläggande om att vida åtgärder mot läckage  

3. Skicka kommuniceringen till kansliet för vidare expediering  
4. Granska eventuellt yttrande från operatören rörande kommuniceringen, om yttrandet 

innebär att ett föreläggande inte är nödvändigt delge detta via tjänsteskrivelse, 
använd dokumentmall inte aktuellt med beslut om föreläggande    

5. Om det blir aktuellt med beslut om föreläggande använd dokumentmall beslut om 
föreläggande att vidta åtgärder mot läckage  

6. Skicka föreläggandet till kansliet för vidare expediering  
7. Om handläggningen tagit mer än 2 timmar, utfärda beslut om timavgift för 

resterande tid. Använd dokumentmall beslut om timavgift.  
8. Ange tiden som ska faktureras i filen ”att fakturera”, den fasta avgiften ska anges 

separat från eventuell timtid.  
 

 

 



 
 

Bilaga 3 
 

Underrättelse inför beslut om miljösanktionsavgift  
 
X miljönämnd överväger att besluta om att påföra Er en miljösanktionsavgift om 1 000 
kronor med anledning av för sent inlämnad köldmedierapport.  
 
Om ni anser att det finns skäl till varför ni inte ska betala någon miljösanktionsavgift, behöver 
ni redogöra för dessa skriftligen till miljökontoret. Er redogörelse behöver skickas in till oss 
senast 10 arbetsdagar efter det datum då ni tagit del av denna tjänsteskrivelse.  
 
Bakgrund  
Om det i en stationär anläggning eller i en anläggning på fartyg under någon del av ett 
kalenderår finns minst 10 kilogram köldmedier i utrustning som omfattas av läckagekontroll, 
ska operatören senast den 31 mars året efter kalenderåret lämna in en rapport till 
tillsynsmyndigheten om den utrustningen. (§ 29 förordningen 2007:846 om fluorerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen).  
 
Operatör operatörens namn inkom den datum månad, med kylkontrollrapport för 
verksamhets år år.  
 
Miljökontoret kan konstatera att köldmedierapport för år, inkommit men inte i tid.  
 
Påförande av miljösanktionsavgift  
Enligt 30 kap.1 och 3 §§ i miljöbalken kap. 9 § 17 i förordning (SFS 2012:259) om 
miljösanktionsavgifter ska en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor tas ut för en överträdelse 
av 29 § i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen 
vid försenad inlämning av rapport för läckagekontroll.    
 
Miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett med uppsåt eller av 
oaktsamhet.  
 

Avgiften behöver dock inte tas ut om det vore oskäligt med hänsyn till  
1. sjukdom som medfört att den avgiftsskyldige inte förmått att på egen hand eller genom att 
uppdra åt någon annan göra det som ålegat den avgiftsskyldige, 
2. att överträdelsen berott på en omständighet som inte kunnat eller borde ha förutsetts eller 
som den avgiftsskyldige inte kunnat påverka, 
3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle inträffa  
 
Övrig information  
För granskning av verksamhetsår års kontrollrapport kommer sedvanlig granskningsavgift 
avgiftsbelopp kronor att debiteras.  
 
Timavgift kommer att tillämpas vid handläggning av det här tillsynsärendet. Timavgiften 
uppgår idag till avgiftsbelopp kronor/timme. Avgiften tas ut med stöd av 
kommunfullmäktiges beslutade taxa om prövning och tillsyn inom miljöbalkens områden.  
 
 
Bilagor 

1. Utdrag ur förordning (SFS 2007:846) om fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen.  

2. Utdrag ur miljöbalken (SFS 1998:808) 
3. Utdrag ur förordning (SFS 2012:259) om miljösanktionsavgifter  

 



 
 

Bilaga 4 

 
Beslut om miljösanktionsavgift enligt miljöbalken  
 
Beslut  
X miljönämnd beslutar med stöd av 30 kap. § 3 i miljöbalken och kapitel 9, § 17 i förordning 
(SFS 2012:259) om miljösanktionsavgifter att operatörens namn med organisationsnummer 
org.nr., ska betala miljösanktionsavgift om 1 000 kronor. Betalningen ska ske senast 30 
dagar efter dagen då Ni tagit del av detta beslut och enligt fakturan som Kammarkollegiet 
sänder över särskild.  
 
Beslutet gäller fastigheten med beteckning fastighetsbeteckning. 
 
Miljönämnden beslutar också att efter sista betalningsdag får detta beslut verkställas som 
lagakraftvunnen dom enligt 30 kap. 5 § i miljöbalken.  
 
Bedömning  
Om det i en stationär anläggning eller i en anläggning på fartyg under någon del av ett 
kalenderår finns minst 10 kilogram köldmedier i utrustning som omfattas av läckagekontroll, 
ska operatören senast den 31 mars året efter kalenderåret lämna in en rapport till 
tillsynsmyndigheten om den utrustningen. (§ 29 förordningen 2007:846 om fluorerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen).  
 
Enligt 30 kap. 2 § första stycket i miljöbalken ska miljösanktionsavgift tas ut även om 
överträdelsen inte har skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Avgift ska dock enligt andra 
stycket i samma lagrum inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn t.ex. till att sjukdom har 
medför att den avgiftsskyldiga inte förmått att göra det som krävs.  
 
Efter att operatörens namn, i skrivelse (dnr diarienummer, daterad ÅÅÅÅ-MM-DD) 
underrättats inför beslut om miljösanktionsavgift för att ha underlåtit utföra årlig 
läckagekontroll, inkom ÅÅÅÅ-MM-DD köldmedierapport för verksamhetsår år.  
 
Dalslands Miljönämnd noterar att köldmedierapport för år gällande operatörens namn, 
utförts med inte inkommit i tid.  
 
X miljönämnd har ÅÅÅÅ-MM-DD skriftligen underrättat Er om att nämnden överväger att 
påföra en miljösanktionsavgift om 1 000 kronor. Ni har fått möjlighet att lämna 
yttrande/synpunkter innan beslut fattas i ärandet.  
 
Något yttrande har inte inkommit.  
 
Yttrande enligt nedan har inkommit.  
 
X miljönämnd anser inte att det i detta ärende har framkommit någon sådan omständighet, 
att det kan anses oskäligt att påföra avgift. Ni ska därför debiteras miljösanktionsavgift.  
 
Överklagande  
Detta beslut kan överklagas hos miljödomstolen, hur man överklagar framgår av 
besvärshänvisning i bilaga 1.  
 
Övrig information  
I de fall det konstateras att samma överträdelse upprepats inom två år eller vid fortsatta 
överträdelse ska, enligt kap 1, §§ 3 och 4 i förordningen (SFS 2012:259) om 
miljösanktionsavgifter, dubbel miljösanktionsavgift påföras.  



 
 

 
Bilagor 

1. Besvärshänvisning  
2. Dalslands Miljönämnds kommunicering med Er.  
3. Information om betalning av miljösanktionsavgift  

 
Kopia  
Kammarkollegiet: två ex. jämte försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift i två ex. och 
kopia på delgivningsbevis.  
 
  



 
 

Bilaga 5 
 

Kommunicering inför beslut om föreläggande  
 
X miljönämnd överväger att besluta om att förelägga operatörens namn med 
organisationsnummer org.nr. att senast datum;  
 

1. Inkomma med uppgifter om vilket/vilka aggregat som fått påfyllning av köldmedia 
under verksamhetsår, på fastigheten fastighetsbeteckning i kommun.   

 
2. Inkomma med uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra ytterligare 

läckage av köldmedia, på fastigheten fastighetsbeteckning i kommun.   
 
Om ni anser att det finns skäl till varför ni inte ska föreläggas enligt ovan, behöver ni redovisa 
dessa skriftligen till miljökontoret. Redogörelsen ska skickas in senast 10 arbetsdagar efter 
att ni tagit del av denna tjänsteskrivelse. Beslut kommer att fattas efter detta datum.  

 
Bakgrund  
En operatör av stationära applikationer som: kyl-, luftkonditionerings- och 
värmepumpsutrustning, inklusive deras kretsar, samt brandskyddssystem som innehåller 
fluorerade växthusgaser, ska genomföra de åtgärder som är tekniskt genomförbara och inte 
medför orimliga kostnader för att förhindra läckage och så snart som möjligt åtgärda 
upptäckta läckage av dessa gaser. (Art. 3, punkt 1 i EG förordning 842/2006 om vissa 
fluorerade växthusgaser, 23-25 §§ i förordning 2007:846 om fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen).   
 
Om det i en stationär anläggning eller i en anläggning på fartyg under någon del av ett 
kalenderår finns minst 10 kilogram köldmedier i utrustning som omfattas av läckagekontroll, 
ska operatören senast den 31 mars året efter kalenderåret lämna in en rapport till 
tillsynsmyndigheten om den utrustningen. (29 § förordning 2007:846 om fluorerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen).  
 
I rapporten ska resultat från genomförda läckagekontroller redovisas. (29 § stycke 3, punkt 7 
i förordning 2007:846 om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen).  
 
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs 
för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet 
användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att 
anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. ( 3 §, kap 2, Miljöbalken 1998:808).  
 
Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som 
det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av 
balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 
Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan 
verksamhet. (21 §, kap 26, Miljöbalken).  
 
Operatören operatörens namn har i skrivelse daterad ÅÅÅÅ-MM-DD uppmanats att 
inkomma med uppgifter enligt punkterna 1-X ovan, för anläggning belägen på fastighet 
fastighetsbeteckning i kommun. Uppgifterna skulle ha varit miljökontoret till handa senast 
ÅÅÅÅ-MM-DD. Den datum månad kunde det konstateras att några kompletteringar inte 
inkommit till miljökontoret.  
 



 
 

Bedömning  
X miljönämnd har i samband med granskning av kylkontrollrapporten för kalenderår begärt 
in kompletterande uppgifter. Operatören operatörens namn med organisationsnummer 
org.nr., har inte inkommit med begärda uppgifter och därmed bedömer miljönämnden att 
operatören ska föreläggas om att inkomma med dessa. Beslut om föreläggande fattas med 
stöd av 26 kap. §§ 9 och 21 i Miljöbalken (1998:808).  
 
Avgift  
Normalt tas en fast avgift ut för granskning av kylkontrollrapporter. Avgiften motsvarar antal 
timmar timmars handläggning. Då operatören inte inkommit med begärda kompletteringar 
har detta fört med sig ytterligare handläggning. Miljökontoret kommer att tillämpa timtaxa 
för all handläggning utöver antal timmar som läggs ner i detta ärende. Timtaxan är för 
närvarande beslutad till timtaxa kronor/timme.  
 
Bilagor 

4. Utdrag ur förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande 
ämnen.  

5. Utdrag ur EG förordning 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser  
6. Utdrag ur miljöbalken (SFS 1998:808) 

 
 
  



 
 

Bilaga 6 

 

Beslut om föreläggande enligt miljöbalken  
 
Beslut  
X Miljönämnd förelägger operatör Operatörens namn med organisationsnummer org.nr. till 
att senast ÅÅÅÅ-MM-DD: 
 

1. Inkomma med uppgifter om vilket/vilka aggregat som fått påfyllning av köldmedia 
under kalenderår, på fastigheten fastighetsbeteckning i Kommun.   

 
2. Inkomma med uppgifter om vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra ytterligare 

läckage av köldmedia, på fastigheten fastighetsbeteckning i Kommun.   
 
Bakgrund  
En operatör av stationära applikationer som: kyl-, luftkonditionerings- och 
värmepumpsutrustning, inklusive deras kretsar, samt brandskyddssystem som innehåller 
fluorerade växthusgaser, ska genomföra de åtgärder som är tekniskt genomförbara och inte 
medför orimliga kostnader för att förhindra läckage och så snart som möjligt åtgärda 
upptäckta läckage av dessa gaser. (Art. 3, punkt 1 i EG förordning 842/2006 om vissa 
fluorerade växthusgaser, 23-25 §§ i förordning 2007:846 om fluorerade växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen).   
 
Om det i en stationär anläggning eller i en anläggning på fartyg under någon del av ett 
kalenderår finns minst 10 kilogram köldmedier i utrustning som omfattas av läckagekontroll, 
ska operatören senast den 31 mars året efter kalenderåret lämna in en rapport till 
tillsynsmyndigheten om den utrustningen. (29 § förordning 2007:846 om fluorerade 
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen).  
 
I rapporten ska resultat från genomförda läckagekontroller redovisas. (29 § stycke 3, punkt 7 
i förordning 2007:846 om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen).  
 
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de 
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs 
för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller 
olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet 
användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att 
anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. ( 3 §, kap 2, Miljöbalken 1998:808).  
 
Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd som 
det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som meddelats med stöd av 
balken, att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. 
Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan 
verksamhet. (21 §, kap 26, Miljöbalken).  
 
Operatören operatörens namn har i skrivelse daterad ÅÅÅÅ-MM-DD uppmanats att 
inkomma med uppgifter enligt punkterna 1-X ovan, för anläggning belägen på fastighet 
fastighetsbeteckning, i Kommun. Uppgifterna skulle ha varit miljökontoret till handa senast 
ÅÅÅÅ-MM-DD. Den dag månad kunde det konstateras att några kompletteringar inte 
inkommit till miljökontoret.  
 

  



 
 

Bedömning  
X miljönämnd har i samband med granskning av kylkontrollrapporten för verksamhetsår 
begärt in kompletterande uppgifter. Operatören operatörens namn med 
organisationsnummer org.nr., har inte kommit in med begärda uppgifter och därmed 
bedömer miljönämnden att operatören ska föreläggas om att komma in med dessa. Beslut 
om föreläggande fattas med stöd av 26 kap. §§ 9 och 21 i Miljöbalken (1998:808).  
 
Överklagande  
Detta beslut kan överklagas hur man överklagar framgår av bifogad besvärshänvisning.   
 
Bilagor 
Besvärshänvisning  
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