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FÖROR D
Detta är en uppdaterad version av guiden som publicerades 2012 av Finlands miljöcentral. Uppdateringen av guiden blev aktuell på grund av ändringarna i lagstiftningen. Den nya EU-förordningen gällande fluorerade växthusgaser (F-gaser) trädde
i kraft den 1 januari 2015. EU-förordningen är som sådan bindande och tillämplig
lagstiftning i alla medlemsländer. Miljöskyddslagen (MSL) har också reviderats och
den nya MSL trädde i kraft den 1 september 2014. Statsrådets förordning om underhållet av kylanläggningar kommer att revideras inom några år då en uppdatering av
guiden är åter aktuell. Katja Ohtonen (Esbo stads miljöcentral), Markus Kauppinen
(Tukes), Eeva Nurmi (Miljöministeriet) och Petri Hannula (Kylföreningen i Finland rf)
tillhandahöll värdefull hjälp vid uppdateringen av guiden. Nufar Finel vid Finlands
miljöcentral var ansvarig för uppdateringen av guiden.
Denna guide innehåller anvisningar om myndighetstillsynen för att förhindra
utsläpp i atmosfären av gaser som bryter ned ozonskiktet och F-gaser. Tillsynen
utgår från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som
bryter ned ozonskiktet (ozonförordningen) samt förordning (EU) nr 517/2014 om vissa fluorerade växthusgaser (F-gasförordningen) och upphävandet av förordning (EG) nr
842/2006 (F-gasförordningen). I Finland fastställs tillsynen enligt dessa förordningar
och behörighetsvillkoren i anknytning till dem enligt miljöskyddslagen (527/2014)
och statsrådets förordning 452/2009 om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen
som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorerade växthusgaser, i fortsättningen kallad
underhållsförordningen. Förordningens tillsynsmyndigheter är NTM-centralerna
och de kommunala miljöskyddsmyndigheterna samt hälsoskyddsmyndigheterna,
livsmedelstillsynsmyndigheterna och tillsynsmyndigheterna för konsumtionsvaror
och konsumenttjänster, vilka ser till att förordningen efterlevs inom de egna verksamhetsområdena. Denna guide kan användas av alla tillsynsmyndigheterna. Guiden är
sammanställd av Finlands miljöcentral.
Den ursprungliga guiden skrevs av Tapio Reinikainen, Juudit Ottelin och Nufar
Finel vid SYKE med stöd av följande expertgrupp:
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Förkortningar som används
NTM-centralen
Närings-, trafik- och miljöcentralen
SYKE
Finlands miljöcentral
Tukes	
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
ODS	Ämnen som bryter ned ozonskiktet (Ozone Depleting
Substances)
CFC	Klorfluorkolväten (Chlorine-Fluorine-Carbon, handelsnamn freon)
HCFC
Delvis halogenerade kolväten
HFC
Fluorkolväten (tillhör F-gaserna)
SF6
Svavelhexafluorid (tillhör F-gaserna)
F-gaser
Fluorerade växthusgaser
GWP	(Global Warming Potential) Relationstal för ett ämnes förmåga att bidra till uppvärmningen av klimatet jämfört
med samma mängd koldioxid, vars GWP = 1
ODP	(Ozone Depleting Potential) Relationstal för ett ämnes
förmåga att bryta ned ozonskiktet jämfört med samma
mängd CFC-11, vars ODP = 1
F-gasförordningen	
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 517/2014 om
vissa fluorerade växthusgaser och om upphävandet av förordning (EG) nr 842/2006
ozonförordningen	
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009
om ämnen som bryter ned ozonskiktet
underhållsförordningen	
Statsrådets förordning om underhåll av anläggningar som
innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorerade växthusgaser (452/2009)
SRf
Statsrådets förordning
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1 Bakgrunden till lagstiftningen –
nedbrytningen av ozonskiktet och
växthuseffekten

Ozonskiktet, som finns i den övre atmosfären, skyddar jorden från solens skadliga
UV-strålar. På 1970-talet upptäcktes att det fanns ett samband mellan nedbrytningen
av ozonskiktet och användningen av CFC-föreningar, dvs. klorfluorkolväten, i form
av köldmedier och drivgas i aerosoler. År 1985 observerades för första gången ett
ozonhål ovanför Antarktis. Samma år ingicks det internationella Wienavtalet och
1987 undertecknades det därpå följande Montrealprotokollet, som begränsade användningen av CFC-föreningar och andra ämnen som bryter ned ozonskiktet. Idag
anses Montrealprotokollet vara ett av de mest lyckade internationella miljöavtalen.
Användningen av ämnen som tunnar ut ozonskiktet har minskat med 98 procent.
Ozonskiktet återhämtar sig dock långsamt eftersom de skadliga ämnena blir kvar
länge i atmosfären. Skadliga ämnen frigörs fortfarande från gamla anläggningar och
den ökande växthuseffekten har en nedbrytande verkan på ozonskiktet i den övre
atmosfären.
När det blev förbjudet att använda CFC-föreningar övergick man i stor utsträckning till HCFC-föreningar, dvs. delvis halogenerade kolväten, som inte bryter ned
ozonskiktet i samma grad. Användningen av HCFC-föreningar vid underhåll av anläggningar har varit förbjuden sedan 1 januari 2015 (se kapitel 6). Idag har CFC- och
HCFC-föreningarna huvudsakligen ersatts med HFC-föreningar, alltså fluorkolväten, som lämpar sig väl för samma användningsområden. HFC-föreningarna tillhör
F-gaserna, dit man även räknar till exempel PFC-föreningar, dvs. perfluorkolväten,
och svavelhexafluorid (SF6), som bland annat används som isolergas i högspänningsbrytare. F-gaserna bryter inte ned ozonskiktet, men de är starka växthusgaser och
ingår i Kyotoprotokollets tillämpningsområde. De vanligaste F-gasernas globala uppvärmningspotential, GPW (Global Warming Potential), varierar mellan 120 och 22 800
(se även bilaga 1). Referensvärdet är GWP för koldioxid, vilket är 1. Koldioxid är den
mest betydelsefulla växthusgasen på grund av de stora utsläppsmängderna, men
utsläppen av F-gaser ökar snabbt världen över. F-gaserna skulle ofta kunna ersättas
med s.k. naturliga köldmedier eller med till exempel nya HFO-föreningar (HydroFluoro-Olefins). Dessa alternativa ämnen har liten effekt på den globala uppvärmningen
och ingen nedbrytande verkan på ozonskiktet (bild1). Naturliga köldmedier, såsom
ammoniak och kolväten, har redan länge använts parallellt med andra köldmedier
och nya tillämpningar utvecklas ständigt.

Miljöförvaltningens anvisningar 3sv | 2015

7
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Bild 1. Utvecklingen av användningen av köldmedier från CFC-föreningar via HCFC- och HFC-föreningar till miljövänliga alternativ.

Syftet med lagstiftningen är att säkerställa att det inte sker några utsläpp i atmosfären av ämnen som bryter ned ozonskiktet eller av starka växthusgaser. Genom
behörighetsvillkoren för de som installerar anläggningar eller utför underhåll på dem
förebyggs läckage orsakade av felaktig hantering av anläggningar, och de regelbundna läckagekontrollerna av anläggningar förhindrar läckage på grund av skadade och
föråldrade anläggningar samt av andra orsaker. Uppkomsten av utsläpp förebyggs
även på längre sikt genom att uppmuntra en övergång till alternativa ämnen och
teknologier.
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2 Användningsområden för gaser som
bryter ned ozonskiktet och för F-gaser

I bild 2 anges användningsområdena för gaser som bryter ned ozonskiktet (Ozone
Depleting Substances, ODS) och F-gaser. Gaserna används främst som köldmedier i
kylanläggningar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Ämnena kan
dessutom användas som bland annat släckmedel, lösningsmedel och drivgas.

CFC-föreningar

ODS-gaser

Haloner
Koltetraklorid,
metylkloroform
Metylbromid

F-gaser

• Kylmedier, drivgaser, expansionsämnen
• Släckmedel
• Lösningar
• Bekämpningsmedel

HCFC-föreningar

• Kylmedier, expansionsämnen

HFC-föreningar

• Kylmedier, lösningar, drivgaser,
expansionsämnen

PFC-föreningar

• Lösningar, släckmedel

Svavelhexafluorid

• Släckmedel, isolergas i högspänningsbrytare

Bild 2. Användningsområden för gaser som bryter ned ozonskiktet och för F-gaser.
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3 Lagstiftningen

3.1

Ozon- och F-gasförordningarna
EU:s nya ozonförordning förordningen om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EG) nr
1005/2009 trädde i kraft den 1 januari 2010. Den ersatte de föråldrade förordningen
(EG) nr 2037/2000. F-gasförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 517/2014 om vissa fluorerade växthusgaser och upphävandet av förordningen (EG) nr
842/2006 trädde i kraft den 1 januari 2015 och upphävde den tidigare F-gasförordningen (förordningen om vissa fluorerade växthusgaser (EG) nr 842/2006). Förordningarna
om ikraftträdande på basis av den tidigare F-gasförordningen kvarstår dock. EU-förordningarna är direkt bindande och tillämplig lagstiftning i alla medlemsländer.
Förutom dessa utfärdas bestämmelser om vissa frågor genom nationell lagstiftning
(t.ex. behörighetssystemet).
Syftet med ozonförordningen är att förhindra nedbrytningen av ozonskiktet i enlighet med det internationella Montrealprotokollet. Ozonförordningen ställer strängare
krav än Montrealprotokollet på tidsplanen för när ämnen ska sluta användas. Förordningen gäller ämnen som bryter ned ozonskiktet och dessa specificeras i förordningens bilaga. Till dessa ämnen räknas bland annat CFC- och HCFC-föreningar, haloner
och metylbromid. Förordningen innehåller bestämmelser om när dessa ämnen stegvis
ska sluta användas (se även kapitel 6). Syftet med F-gasförordningen är i sin tur att
begränsa, förhindra och minska utsläppen av de fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyotoprotokollet. I F-gasförordningen utfärdas bestämmelser om gradvis
minskning av utsläppandet av F-gaser på marknaden, användningsbegränsningar
och förbud gällande F-gaser och anläggningar innehållande dem samt behörighetsvillkor för hanteringen av F-gaser och kontroller av läckage i anläggningarna. Den
nya F-gasförordningen innehåller fler begränsningar för användningen av F-gaser
och för med sig ändringar i till exempel gränserna vid läckagekontroll. Både ozonoch f-gasförordningen innehåller bestämmelser om underhållet på anläggningar
och förhindrandet av läckage från dem. I den finländska lagstiftningen finns dessa
bestämmelser i miljöskyddslagen (527/2014) och statsrådets förordning 452/2009 om
underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorerade växthusgaser (underhållsförordningen). Underhållsförordningen trädde i kraft
i juli 2009. En del av innehållet i underhållsförordningen flyttades till miljöskyddslagen (527/2014), som trädde i kraft den 1 september 2014. Underhållsförordningen
kommer att uppdateras i enlighet med den nya lagstiftningen under de närmaste åren
I ozonförordningen fastställs därtill att medlemsstaterna ska utöva tillsyn i syfte att
säkerställa att företag följer denna förordning, enligt en riskbaserad strategi (artikel
28). I kapitel 4 berättar vi mer om tillsynen och riskanalyserna.
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3.2

Miljöskyddslagen och underhållsförordningen
Kapitel 17 (159 § - 166 §) i miljöskyddslagen (MSL) behandlar ämnen som bryter ner
ozonskiktet och fluorerade växthusgaser. Underhållsförordningen (statsrådets förordning
452/2009) gäller personer och verksamhetsutövare som installerar eller utför underhåll
eller service på anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa
fluorerade växthusgaser. Förordningen tillämpas dessutom på personer och verksamhetsutövare som sköter avfallshanteringen av anläggningar som innehåller ovan nämnda
ämnen. I förordningen avses med underhållsarbete inspektion, installation, underhåll och
service av anläggningar. Förordningen gäller underhållsarbete på kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar, släckanläggningar, luftkonditioneringsanläggningar
i fordon, högspänningsbrytare och anläggningar som innehåller lösningsmedel baserade
på fluorerade växthusgaser, vilka innehåller de ozonnedbrytande ämnen eller fluorerade
växthusgaser som specificeras i förordningens bilaga.
3.2.1

Behörighetsvillkor för dem som underhåller anläggningar
(MSL 159 - 161 §, underhållsförordningen 2–8 §)
Enligt miljöskyddslagen ska de personer och verksamhetsutövare som hanterar ämnen
enligt ozonförordningen och F-gasförordningen eller som installerar, underhåller, utför
service på anordningar eller system innehållande ämnena eller handhar deras avfallshantering ha en tillräcklig kompetens för begränsningen av utsläpp av ämnena. I underhållsförordningen utfärdas närmare bestämmelser om behörighetsvillkor. Behörighetsvillkoren
beror på anläggningstyp och mängden (kg) ämne som den innehåller. Den som installerar
eller utför underhåll och service på anläggningarna och den som hanterar köldmedier
ska genomgå de utbildningar som specificeras i underhållsförordningen. Behörigheten
ska bestyrkas för Tukes i samband med anmälan av en uppgift (se punkt 3.2.2) genom att
man till anmälan bifogar ett certifikat om godkänt genomförande av de utbildningar som
avses i lagstiftningen.
De som utför underhåll på kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar,
släckanläggningar eller luftkonditioneringsanläggningar i fordon samt verksamhetsutövare som sköter avfallshanteringen för de i lagen avsedda anläggningarna ska dessutom
ha en ansvarig med tillräcklig kompetens och med anställning i huvudsak hos verksamhetsutövaren. Den ansvariges uppgifter är bland annat att se till att personalen som utför
installationer och underhåll uppfyller de lagenliga behörighetsvillkoren. Verksamhetsutövare som hanterar högspänningsbrytare eller anläggningar som innehåller lösningsmedel
baserade på fluorerade växthusgaser behöver inte ha en ansvarig person.
3.2.2

Anmälningsskyldigheten för dem som underhåller anläggningar
(MSL 162 §, underhållsförordningen 10-11 §)
Verksamhetsutövaren ska lämna en anmälan till Tukes innan underhållsarbete, hantering
eller avfallshantering gällande anläggningarna inleds. Anmälningsskyldigheten gäller inte
verksamhetsutövare som hanterar högspänningsbrytare eller anläggningar som innehåller
lösningsmedel baserade på fluorerade växthusgaser.
Tukes för register över personer som uppfyller behörighetsvillkoren och verksamhetsutövare som lämnat en anmälan. Bådadera finns på webben:
● Tukes behörighetsregister:
http://rekisterit.tukes.fi/sv/Urakoitsijat/Kylbranschens-behorighetsregister/
● Tukes register överkylanläggningsaffärer:
http://rekisterit.tukes.fi/sv/Urakoitsijat/Verksamhetsutovare/
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3.2.3

Skyldigheter för anläggningens innehavare och ägare (artikel 4 - 6
i F-gasförordningen, 163 § i MSL, 12 § i underhållsförordningen)
Innehavaren av eller ägaren till fast installerade kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar samt släckanläggningar som innehåller ett sådant ämne som
avses i ozonförordningen eller F-gasförordningen ska se till att anläggningen inspekteras regelbundet. Inspektionsintervallet beror på mängden och typen av ämne som
anläggningen innehåller (en lista över vanliga köldmedier finns i bilaga 1). Inspektionsintervallet för anläggningar innehållande fluorerade växthusgaser (t.ex. R-134a,
R-404A) grundar sig från och med den 1 januari 2015 på mängden av köldmedium
som anläggningen innehåller och ämnets klimatuppvärmande potential (CO2-ekv).
Gamla anläggningar kan fortfarande innehålla ämnen som bryter ner ozonskiktet
(t.ex. R-22 eller R-12). Inspektionsintervallet för dessa grundar sig på mängden (kg)
köldmedium.
Behörighetsvillkoren bestäms vidare enligt mängden (kg) köldmedium, mängden
CO2-ekv för köldmediet påverkar hur ofta anläggningen måste inspekteras och om
en läckagedetektor krävs.
Inspektionsintervall för läckage för anläggningar innehållande fluorerade
växthusgaser
Anläggningar som innehåller minst 5 CO2 -ekvivalentton fluorerade växthusgaser
eller blandningar av dem måste inspekteras årligen, de som innehåller minst 50 t
CO2 en gång var sjätte månad och de som innehåller minst 500 t CO2-ekv en gång var
tredje månad. Om ett läckagedetektorsystem är i bruk kan inspektionsintervallerna
förlängas. Då ska anläggningar innehållande minst 5 t CO2-ekv inspekteras vartannat år, anläggningar innehållande
minst 50 t CO2-ekv en gång per år
Ton koldioxidekvivalenter
och sådana innehållande minst 500
(t CO2-ekv)
t CO2-ekv en gång i halvåret. AnEn mängd växthusgas uttryckt som
läggningar som innehåller minst
produkten av växthusgasens massa i
500 t CO2-ekv ska ha ett läckagedeton och dess GWP (t F-gas X GWP = t
tektorsystem. LäckagedetektorsysCO2-ekv), ”omvandlad till koldioxid”, dvs.
temet ska inspekteras en gång per
den mängd koldioxid som F-gasmängden
år. Hermetiskt, dvs. lufttätt, slutna
motsvarar.
anläggningar innehållande under
Exempelvis 500 kg R-134a (GWP 1430) =
10 t CO2-ekv behöver inte inspekt715 t CO2-ekv
eras om anläggningens tillverkare
har försett anläggningen med en
påskrift om att den är hermetiskt
Hermetiskt slutna anläggningar
sluten. En hermetiskt sluten anläggEtt lufttätt slutet system är ett system i
ning (t.ex. ett kylskåp) är lufttät om
vilket alla enheter som innehåller köldköldmedier inte kan läcka ut (och
medium tätats genom svetsning, hårdlöddet inte går att komma åt kylkretsen
ning eller liknande fast hopfogning, vilket
utan att förstöra rören). I bilaga 3
kan inbegripa förslutna ventiler och föranges inspektionsintervall för olika
slutna serviceportar som på ett tillfredsmängd köldmedium.
ställande sätt möjliggör reparationer eller
Obs. För anläggningar som förut
bortskaffande, och som har ett fastställt
inte har omfattats av läckagekonläckage som är mindre än tre gram per
troll ska man inleda periodiska konår under ett tryck som uppgår till minst
troller först efter en övergångsperien fjärdedel av det tillåtna maximitrycket
od, från och med 1 januari 2017. Det
(F-gasförordningen, artikel 2.11).
gäller anläggningar som innehåller
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under 3 kg, men minst 5 t CO2-ekv F-gaser. Övergångsperioden gäller också hermetiskt slutna anläggningar på vilkas typetikett anges att anläggningen är hermetiskt
sluten, och som innehåller mindre än 6 kg men minst 10 t CO2-ekv gaser.
Anläggningens innehavare eller ägare ska se till att den som utför inspektionen
eller verksamhetsutövaren har ett certifikat över behörighet utfärdat av Tukes i enlighet med förordningen. Innehavaren av eller ägaren till en anläggning ska föra
en underhålls- och inspektionsjournal som visar mängden och typ av ämne som
anläggningen innehåller, mängden ämne som tillsatts, mängden tillvarataget ämne,
om F-gaserna som använts i anläggningen är återvunna eller regenererade, och i
så fall var, när underhåll på anläggningen senast har utförts, vilka åtgärder som
vidtagits, namnet på den verksamhetsutövare som utfört inspektionen, numret på
behörighetsintyget och underskrift av den som utfört underhållet. Anläggningens
ägare ska förvara serviceinformationen och servicefirman ska förvara en kopia av
informationen under minst fem års tid. Underhålls- och inspektionsjournalen ska
på begäran visas upp för tillsynsmyndigheten. I anslutning till anläggningen ska
det finnas ett meddelande (t.ex. en etikett) om när den senast inspekterades.

Skyldigheter för anläggningens innehavare eller ägare
1. S e till att anläggningen inspekteras enligt de i förordningen fastställda
intervallerna.
2. Se till att verksamhetsutövaren som genomför inspektionen är behörig.
3. Föra en underhålls- och inspektionsjournal.

Inspektionsintervallet för läckage för anläggningar innehållande ämnen som
bryter ner ozonskiktet
Gamla anläggningar kan fortfarande innehålla ämnen som bryter ner ozonskiktet (t.ex. R-22 eller R-12). Anläggningar innehållande minst 3 kg ämne inspekteras
årligen, anläggningar innehållande minst 30 kg ämne inspekteras en gång per sex
månader och anläggningar innehållande minst 300 kg ämne inspekteras en gång per
tre månader. Om ett läckagedetektorsystem är i bruk kan inspektionsintervallerna
förlängas. Då ska anläggningar innehållande minst 30 kg ämne inspekteras en gång
om året och anläggningar innehållande minst 300 kg ämne inspekteras en gång per
halvår. I anläggningar innehållande minst 300 kg ämne måste det finnas ett läckagedetektorsystem. Läckagedetektorsystemet ska inspekteras en gång per år. Hermetiskt, dvs. lufttätt, slutna anläggningar innehållande under 6 kg ämne behöver inte
inspekteras om anläggningens tillverkare har försett anläggningen med en påskrift
om att den är hermetiskt sluten. En hermetiskt sluten anläggning (t.ex. ett kylskåp)
är lufttät om köldmedier inte kan läcka ut (och det inte går att komma åt kylkretsen
utan att förstöra rören).
3.2.4

Tillsynsmyndigheter
(23, 24, 166, 175, 183 § i MSL, 13 § i underhållsförordningen)
Bestämmelser gällande tillsynsmyndigheterna för ozon- och F-gasförordningarna,
miljöskyddslagen och underhållsförordningen utfärdas i 23 och 24 § i miljöskyddslagen (527/2014). Tillsynsmyndigheter är NTM-centralerna och de kommunala miljöskyddsmyndigheterna samt hälsoskyddsmyndigheterna, tillsynsmyndigheterna
för konsumtionsvaror och konsumenttjänster samt livsmedelstillsynsmyndigheterna,
vilka ser till att förordningen efterlevs inom de egna verksamhetsområdena.

Miljöförvaltningens anvisningar 3sv | 2015

13

Om det vid tillsynen konstateras att behörighetsvillkoren i förordningen inte har
uppfyllts, ska tillsynsmyndigheterna underrätta Säkerhets- och kemikalieverket,
Tukes. Om det konstateras vid tillsynen att anläggningens ägare eller innehavare
försummat sina skyldigheter i enlighet med 163 § i MSL eller 12 § i underhållsförordningen (bl.a. underhållsjournalen), ska den behöriga NTM-centralen eller den
kommunala miljöskyddsmyndigheten informeras.
Förvaltningstvång kan användas för att rätta till en försummelse att uppfylla
kraven i förordningen. Bestämmelser om tillsyn och förvaltningstvång finns i 18
kap. i miljöskyddslagen. Enligt 183 § i miljöskyddslagen beslutar Finlands miljöcentral om förbud eller åläggande när överträdelsen gäller iakttagande av ozon- eller
F-gasförordningarna eller statsrådets förordning med stöd av 163 §, men förbud mot
användning av en enskild anläggning som strider mot bestämmelserna meddelas
eller åläggande att fullgöra underhållsskyldighet ges dock av NTM-centralen eller
den kommunala miljöskyddsmyndigheten.
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4 Översikt över tillsynen

Bild 3 visar en översikt över ozon- och F-gasförordningarna samt underhållsförordningens myndighetstillsyn och de olika myndigheternas roller. I nästa kapitel finns en
närmare beskrivning av NTM-centralernas och tillsynsmyndigheternas tillsynsarbete
i praktiken. Samma anvisningar kan även följas av hälsoskydds- och livsmedelsmyndigheterna som utför inspektioner av anläggningar. Inspektionerna utförs oftast i
samband med övrig tillsyn över anläggningarna/företagen. Inspektionerna utförs
också enligt kommunernas och NTM-centralernas tillsynsprogram samt av fall som
anhängiggjorts på basis av anmälan från olika parter.
Kapitel 5 innehåller anvisningar för bristfälliga situationer.

Hälsoskydds- och
livsmedelsmyndigheterna

Kommunala
miljöskyddsmyndigheter
NTM-centraler

Finlands
miljöcentral SYKE

Inspektion av servicejournaler i
samband med egna
inspektioner

Tillsyn av
underhållsförordningen och
F-gasförordningen
vid sidan av övrig miljötillsyn

Skriftlig uppmaning till
verksamhetsutövare
Anmälan till kommunens
miljöskyddsmyndighet eller
till NTM-centralen

Skriftlig uppmaning till
verksamhetsutövare
Åtgärder, t.ex.
användningsförbud
för anläggning
(se. kapitel 5.3)

Information,
handledning,
rådgivning
Tillsyn av försäljning av
köldmedier och
anläggningar som
innehåller dessa

Åtgärder, t.ex.
försäljningsförbud

Åtgärder, t.ex. förbud
mot affärsverksamhet

Tillsyn av behörighet inom kylbranschen
Tukes

(Anmälan om obehöriga verksamhetsutövare
görs till Tukes)

Upprätthållande av
behörighetsregister

Tullen

Tillsyn av import och export av
anläggningar och ämnen

Anmälan till SYKE om
olaglig import och export
samt åtgärder

Rapportering till
kommissionen
via SYKE om
olaglig handel

Bild 3. Översikt över SRF 452/2009 samt ozon- och F-gasförordningarnas myndighetstillsyn

Miljöförvaltningens anvisningar 3sv | 2015

15

4.1

Riskbedömningen som utgångspunkt
för myndighetstillsynen
Enligt artikel 28 i ozonförordningen ska medlemsstaterna ”utöva tillsyn i syfte att
säkerställa att företag följer denna förordning, enligt en riskbaserad strategi, inklusive tillsyn över import och export av kontrollerade ämnen samt av produkter och
utrustning som innehåller eller är beroende av dessa ämnen.”
Varje organisation beslutar vad resurserna för tillsyn ska användas till inom det
egna tillsynsområdet. Det är inte nödvändigt att utföra tillsyn över allt hela tiden. Ofta
är det tillräckligt att utföra urvalsbaserade inspektioner av de objekt som har störst
sannolikhet att orsaka omfattande utsläpp och/eller skada på egendom eller hälsa.
Ozonförordningens och F-gasförordningens behöriga myndighet kan i ett senare
skede ge instruktioner eller rekommendationer om inriktningen på tillsynskampanjerna. Nedan finns en lista över viktiga punkter att beakta vid valet av tillsynsobjekt.
Vid riskbedömningen granskas följande:
1.		Vilka anläggningar har stora mängder F-gaser (HFC, PFC eller svavelhexafluorid)?
Stora påfyllningsmängder finns i allmänhet i
■ stora kylanläggningar i butiker
■ luftkonditioneringsanläggningar i stora fastigheter
■ inom livsmedelsindustrin
■ inom sjukhus
■ högspänningsbrytare.
2.	Vilka anläggningar inom tillsynsområdet innehåller ämnen som bryter ned
ozonskiktet?
● Vilka anläggningar inom tillsynsområdet innehåller släckanläggningar med
halon?
■ t.ex. försvarsmaktens och telekommunikationsföretagens kommunikationscentraler
● Används fortfarande anläggningar som innehåller CFC-ämnen?
■ t.ex. små kylaggregat i butiker
● Vilka anläggningar inom tillsynsområdet innehåller HCFC-ämnen?
■ t.ex. ishallar (köldmedium R-22)
● Alla objekt som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet finns på prioriteringslistan för riskbedömningen.
● Haloner har störst nedbrytande effekt på ozonskiktet och CFC-ämnen och
HCFC-ämnen är de näst mest skadliga. I samband med underhåll och nedmontering av anläggning måste ämnena återvinnas på lämpligt sätt (kräver
en kompetent verksamhetsutövare) och överlämnas för bortskaffande till en
bearbetningsanläggning för farligt avfall
● Vilken är den ozonnedbrytande potentialen (ODP) för köldmediet eller släckmedlet som används? ODP- och GWP-värden för de vanligaste ämnen finns
i bilaga 1 i denna tillsynsanvisning. Alla nödvändiga ODP- och GWP-värden
finns i bilagan till ozonförordningen och F-gasförordningen

16

Miljöförvaltningens anvisningar 3sv | 2015

3. Vilken är den globala uppvärmningspotentialen för köldmediet eller släckmedlet som används?
■ Innehåller anläggningen t.ex. 404A-köldmedium (GWP 3 922)?
■ Närmare information om den globala uppvärmningspotentialen finns
i bilaga 1 till dessa anvisningar och bilaga 1 till F-gasförordningen
(517/2014).
■ Högspänningsbrytare innehåller svavelhexafluorid (SF6), vilken är den
allra kraftigaste växthusgasen (GWP, 22 800). Dessa anläggningar ska
helst ha ett automatiskt läckagedetektorsystem.
4. Vilka anläggningar läcker mycket?
■ Gamla anläggningar som innehåller s.k. underhållsköldmedier kan
läcka mycket.
■ I anläggningens journal för läckagekontroller framgår den årliga läckageprocenten.
■ Mobila anläggningar läcker ofta mycket eftersom anslutningarna till
deras kylkretsar utsätts för vibrationer.

Miljöförvaltningens anvisningar 3sv | 2015

17

5 Tillsynsarbetet i praktiken

5.1

Anläggningar som kräver tillsyn
Kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar samt släckanObs!
läggningar som innehåller minst 5 t
Anläggningar som innehåller så kal�CO2-ekv F-gas eller minst tre kilogram
lade naturliga köldmedier ingår inte
ämne som bryter ner ozonskiktet tilli de anläggningar som kräver tillsyn
hör de anläggningar som kräver tillsyn
enligt ozon- och F-gasförordningen
(se även 5.2.2). F-gaserna (t.ex. R-134a,
samt underhållsförordningen. De naR-404A) är de vanligaste köldmedierturliga köldmedierna är bl.a. koldioxid
na, ämnen som bryter ner ozonskiktet
(CO2, R-744), kolväten (icke-haloge(t.ex. R-22, R-12) kan fortfarande finnas
nerade, t.ex. propan) och ammoniak
i äldre anläggningar. I vanliga kylan(NH3, R-717). En underhållsjournal
läggningar och värmepumpar för husbehöver inte föras för anläggningar
håll finns sällan stora mängder köldsom innehåller dessa ämnen. (Obs.
medium och därför omfattas de inte
Dessa anläggningar kan beröras av
av tillsynen. Typiska anläggningar som
annan lagstiftning, t.ex. i anslutning till
tillsyn ska utföras på är till exempel
tryckbärande anordningar)
kylanläggningar i livsmedelsindustrin
(inkl. mjölkproducerande gårdar) och
butiker, kylsystem för kylrum i restauranger m.m., kylanläggningar på sjukhus och
krematorier, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar i stora byggnader
samt kylsystem i server- och datorrum. Släckanläggningar läcker normalt mycket
lite, därför är tillsynen över dem inte prioriterad, med undantag för halonsläckare.
5.1.1

Anläggningarnas funktionsprinciper och delar
Kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar fungerar alla enligt samma princip. Anläggningen består huvudsakligen av fyra huvuddelar: förångare,
kompressor, kondensor och expansionsventil. Delarna kopplas samman med rör,
i vilka köldmediet kretsar. Denna helhet kallas för kylkretsen. Hela kylkretsen kan
antingen finnas samlad inuti anläggningen eller så kan anläggningens delar finnas
på olika platser, varvid kylkretsen kan sträcka sig tiotals meter. Om anläggningen är
uppdelad på flera enheter ska inspektionen enligt underhållsförordningen i regel
utföras på kompressorenheten.
Bild 4 visar funktionsprincipen för en värmepump. Värme från luften (eller mark
eller vatten) samlas i värmepumpens förångare, som sedan förångar köldmediet som
cirkulerar i kylkretsen. Köldmedierna är oftast gaser som förångas vid mycket låga
temperaturer. Det förångade köldmediet leds till kompressorn, där gastrycket höjs
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Kompressor

Samlar
in värme

Kondensor

Förångare

Avger
värme

Expansionsventil

Bild 4. Värmepumpens funktionsprincip och anläggningens huvuddelar.

och gasens temperatur stiger. Den varma gasen leds till kondensorn, där den återgår
till vätskeform och samtidigt avger värme exempelvis till en byggnads värmesystem.
Vätskan leds vidare till expansionsventilen, där vätskans tryck och därmed temperatur sänks. Den kalla vätskan återförs till förångaren där cirkulationen börjar om
på nytt.
Kylanläggningar fungerar på samma sätt som värmepumpar, men deras syfte är att
kyla ned. Därför leds den varma luften ut och kan inte utnyttjas för andra ändamål.
Exempelvis är små kylrum ofta ordnade så att anläggningens förångare finns i
kylrummet och kyler ned luften, medan anläggningens övriga delar är placerade på
byggnadens yttervägg. Då går kylkretsen via rören från kylrummet till utomhusenheten, alltså aggregatet som består av kompressorn och kondensorn (bild 5). Typiska
användningsområden är kylning av kylrum i restauranger o. dyl., 3 – 30 kg är en
typisk mängd köldmedium som motsvarar med till exempel köldmediet R404A 11,8
– 58,8 t CO2-ekv (GWP-värdet som beskriver uppvärmningspotentialen för R404A är
3922, vilket gör att en köldmediefyllning på 3 kg motsvarar en mängd i ton CO2-ekv
på 3 x 3,922 = 11,8 ton CO2-ekv).
Bild 5. Ett aggregat bestående av en kompressor
och en kondensor för användning i kylrum. Aggregat
av denna typ placeras ofta på byggnadens yttervägg.
(Bild: Oy Danfoss Ab).

Bild 6. Ett exempel på en möjlig kylanläggning som påträffas vid
tillsynsinspektionen är en uppsamlingsbehållare på en mjölkproducerande gård. Köldmedierna R22, R134a och R404A används ofta i
dessa. Mängden köldmedium är vanligtvis mellan 2-7 kg, vilket utgör
omvandlat till ton koldioxidekvivalenter för R134a cirka 2,9 - 10 t
CO2-ekv och för R404A cirka 7,8 - 27 t CO2-ekv. (R22 är ett ämne
som bryter ner ozonskiktet och dess inspektionsintervall bestäms
med avseende på kg). Inspektionsintervallet för läckage är i alla fallen
12 mån. (Bild: Esa Manninen)
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5.1.2

Stora kylanläggningar
I stora kylanläggningar, i till exempel stora butiker, är kompressorerna och kondensorerna oftast separerade. Butikens kylanläggning fördelas vanligtvis mellan
två kompressoraggregat bestående av flera kompressorer. Det ena aggregatet tjänar
kylutrustningen och den andra frysutrustningen. Bild 7 visar frysskåp som är vanliga i butiker. Köldmediet som förångas i skåpens förångarelement går först via ett
rör till kompressoraggregatet (bild 8) i butikens maskinrum och därefter vidare till
kondensorn (bild 9) som är placerad på yttertaket. Från kondensorn återvänder det
kondenserade köldmediet först till vätskebehållarna (bild 8) som finns i anslutning
till kompressoraggregatet och därifrån åter tillbaka till butikens utrustning.

Bild 7. Frysskåp i en butik. (Bild: Pertti Hakala)
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Bild 8. Kompressoraggregat och behållare för köldmedium för butikens frysutrustning. Kompressoraggregaten är ofta placerade i maskinrummet eller i dylika tekniska utrymmen. (Bild: Pertti
Hakala)

Bild 9. Luftkylda kondensorer på byggnadens tak. (Bild: Pertti Hakala)
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5.1.3

Luftkonditioneringsanläggningar
För luftkonditionering av byggnader, kylning av serverrum osv. kan man använda
till exempel fläktkonvektorer, luftkonditioneringsskåp och permanenta luftkonditioneringsaggregat (bild 10), kylbalkar, splitaggregat eller kylning av tilluft. Kylningen i
luftkonditioneringsanläggningar fungerar ofta via vattencirkulation. Då är kylanläggningen som innehåller köldmedium en vattenkylare och kylkretsen befinner sig helt
och hållet inuti den (bild 11). Vattenkylaren kyler ned vattnet som cirkulerar genom
ett rörverk exempelvis till tilluftsmaskiner, permanenta luftkonditioneringsaggregat
eller fläktkonvektorer i rumsutrymmen. Det finns olika typer av vattenkylare och
beroende på modell kan de placeras utomhus eller inomhus.
Ibland kan kylanläggningar som finns i rumsutrymmen vara baserade på direkt
kylning och därmed innehålla själva kylkretsen. I sådana fall omfattas anläggningen
av inspektioner enligt förordning 452/2009 (om även övriga villkor är uppfyllda).
Enligt lag ska det på anläggningar som innehåller köldmedium anges vilket ämne
anläggningen innehåller och hur mycket (se punkt 5.2).

Bild 10. Till vänster fläktkonvektorer som installeras i taket eller placeras på golvet, till höger
permanenta luftkonditioneringsaggregat. Mängden köldmedium i permanenta luftkonditioneringsaggregat är typiskt 3 – 15 kg, som motsvarar med till exempel köldmediet R407C 5,3 – 26,7 t
CO2-ekv. Dessa anläggningar är ofta vattenburna, och kylanläggningen som innehåller köldmedium
och som ska inspekteras är därför en vattenkylare (se bilden nedan). (Bild: Koja Oy)
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Bild 11. Olika vattenkylare bl.a. för byggnaders luftkonditioneringsanläggningar. (Bild: Koja Oy)
Uppe till höger på bilden finns en inomhusmonterad vattenkylare som kan vara placerad t.ex. i
maskinrummet i en byggnad. Till vänster finns olika utomhusmonterade vattenkylare som kan
vara placerade t.ex. på yttertaket eller ytterväggen till en byggnad. Den typiska mängden köldmedium är 3–30 kg i anläggningarna uppe till vänster och 30–300 kg i övriga anläggningar. Typiska
köldmedier i vattenkylare är R407C och R410A samt i större anläggningar R134a. Vattenkylare
som fungerar med köldmediet R22 som bryter ner ozonskiktet används fortfarande (då bestäms
inspektionsintervallet för läckage enligt kg-gränserna 3/30/300). Inspektionsintervallen för läckage
för de ovan nämnda köldmedierna bestäms enligt följande tabell:

Köldmedium

GWP

5 t CO2-ekv
(kg), inspektionsintervall
12 mån
(med läckagedetektor 24 mån)

50 t CO2-ekv (kg)
inspektionsintervall 6 mån
(med läckagedetektor 12 mån)
28,18

500 t CO2-ekv (kg)
(inspektionsintervall 3
mån) obligatorisk läckagedetektor –> inspektionsintervall 6 mån

R407C

1 774

2,82

R410A

2 088

2,39

23,95

239,46

R134a

1 430

3,50

34,96

349,65

281,85

5.1.4

Övriga viktiga faktorer att beakta
Kylanläggningar används för mycket varierande behov och därför finns det många
olika slags anläggningar och anläggningskombinationer. Mer information om olika
anläggningslösningar finns exempelvis i Kylmätekniikan perusteet (Hirvelä m.fl. 2011).

Den viktigaste informationen (information om anläggningens köldmedium,
serviceetikett och underhållsjournal) finns i regel oberoende av anläggningstyp i anknytning till kompressorn. Om allt är i ordning behöver inga andra
delar i anläggningen inspekteras enligt underhållsförordningen.
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5.2

Anläggningarnas inspektionspunkter
Vid tillsyn över anläggningar behövs uppgifter om vilket köldmedium anläggningen
innehåller och i vilken mängd (etikett eller skylt på anläggningen, t.ex. som på bild
12). Uppgifter om köldmediet i anläggningen kan även finnas i underhållsjournalen.
Från och med den 1 april 2008 är det obligatoriskt att göra märka mängden F-gas
i kilogram på nya anläggningar som släpps ut på marknaden. Från och med den 1
januari 2017 måste nya anläggningar som släpps ut på marknaden ha en märkning om
mängden F-gas i kilogram och som koldioxidekvivalenter och dessutom GWP-värdet
för F-gasen. Uppgifter om köldmedier för anläggningar som släpptes ut på marknaden före dessa bestämmelser bör finnas åtminstone i underhållsjournalen. Dessutom
ska anläggningen ha en serviceetikett eller motsvarande där det framgår när anläggningen senast inspekterades och/eller underhölls och när nästa läckagekontroll eller
underhåll ska utföras (bild 13). På etiketten framgår även vilket företag som utförde
det senaste underhållet. I underhålls- och inspektionsjournalen finns information
om utförda underhållsarbeten och inspektioner för en längre period samt om till
exempel eventuella läckage och deras åtgärder. På bild 14 finns en ifylld exempelsida från en underhållsjournal. Underhållsjournalen förvaras vanligen i närheten av
anläggningen, och kylanläggningens innehavare måste visa den för myndigheten på
begäran. Underhållsjournalen kan även vara elektronisk men informationen måste
vara lättillgänglig. Servicefirman ska förvara en kopia av informationen om servicebesöken under fem års tid.

Bild 12. En skylt på en anläggning
där det framgår att köldmediet är
R-404A (F-gas).

Bild 13. Ett exempel på en kylanläggnings
serviceetikett. Etiketter och underhållsjournaler (nedre bilden) för kylanläggningar kan
beställas hos Suomen kylmäliikkeiden liitto:
www.skll.fi/www/order.php?card=2.
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Bild 14. En ifylld exempelsida i underhållsjournalen för en luftkonditioneringsanläggning i en stor kontorsbyggnad.

Vid tillsynen kontrolleras att det finns en underhållsjournal, att den är korrekt
ifylld och att underhållsintervallet följer lagstiftningen. Nedan finns en checklista
för tillsynen över anläggningar. Exempel på frågor som ställs vid ett inspektionsbesök
uppräknas i bilaga 2.
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Checklista för tillsynen över anläggningar
1. Köldmediet i anläggningen och
mängden köldmedium

(på serviceetiketten eller i underhållsjournalen)

F-gas eller ämne som bryter ner
ozonskiktet = anläggning som inspekteras

anläggning som innehåller naturligt
köldmedium = ingår inte i dem som
inspekteras

2. Mängder köldmedium som anläggningen
innehåller (på märkskylten, serviceetiketten
eller i underhållsjournalen)
minst 5 t CO2-ekv1 =
anläggning som inspekteras
(minst 10 t CO2-ekv om
herm. sluten)

under 5 t CO2-ekv1 =
ingår inte i anläggningar
som inspekteras

3. Serviceetikett
- om den finns
- inspektionsintervall2: minst 5 t CO2-ekv = 12 mån, minst 50 t CO2-ekv = 6 mån,
minst 500 t CO2-ekv = 3 mån, om inget system för läckagedetektion används. Om ett
läckagedetektorsystem är i bruk är inspektionsintervall: minst 5 t CO2-ekv = 24 mån,
minst 50 t CO2-ekv = 12 mån, minst 500 t CO2-ekv = 6 mån
- finns servicefirman i Tukes register
(http://rekisterit.tukes.fi/sv/Urakoitsijat/Verksamhetsutovare/)

4. Service- och kontrolljournal
- om den finns
- underhållsintervall
- vid behov annan noggrann information (t.ex. mängd läckage)
Om anläggningen innehåller ett ämne som bryter ner ozonskiktet (t.ex. R-22), är den undre gränsen
3 kg (för hermetiskt sluten 6 kg)
2
Om anläggningen innehåller ett ämne som bryter ner ozonskiktet (t.ex. R-22), är motsvarande gränser
3 kg (inspektionsintervall 12 mån), 30 kg (inspektionsintervall 6 mån) och 300 kg (inspektionsintervall
3 mån, om läckagedetektor inte används, då 6 mån)
1

Obs!
Gränserna för anläggningarnas påfyllningsmängder (5 t CO2-ekv/3 kg, 50 t
CO2-ekv/30 kg, 500 t CO2-ekv/300 kg) är kylkretsspecifika.Varje kylkrets
inspekteras som en egen anläggning och inspektionsintervallet för läckage
bestäms därefter.
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Bra att beakta
Om en anläggning som innehåller ett köldmedium vars GWP är ≥ 2500
(t.ex. R-404A) observeras under inspektionsbesöket är det bra att påminna ägaren om det kommande underhållsförbudet. Användningen av F-gaser
med särskilt kraftig växthusgaseffekt (GWP-faktor minst 2 500) i service
och underhåll av befintliga kylanläggningar med köldmediefyllning på minst
40 ton CO2-ekvivalenter begränsas från och med den 1 januari 2020. Då får
man inte längre fylla på anläggningen med nytt köldmedium som omfattas
av förbudet. Förbudet gäller bland de mest använda köldmedierna R404A,
för vilkas del fyllnadsgränsen på 40 ton CO2-ekvivalenter motsvarar 10,2 kg
köldmediefyllning. Användningen av regenererade eller återvunna F-gaser i
service och underhåll är emellertid tillåten till och med den 31 december
2029.

5.2.1

Tukes register
I Säkerhets- och kemikalieverkets, Tukes behörighetsregister är det enkelt att kontrollera behörigheten hos en kylanläggningsaffär eller som installatör inom kylbranschen.
Kylanläggningsaffärerna finns i leverantörsregistret: http://rekisterit.tukes.fi/
sv/Urakoitsijat/Verksamhetsutovare/ I registret kan göras sökningar på företagets
namn, ort eller kompetensklass.
I behörighetsregistret finns behöriga installatörer och ansvariga inom kylbranschen:
http://rekisterit.tukes.fi/sv/Urakoitsijat/Kylbranschens-behorighetsregister/ I registret kan göras sökningar på personens namn, ort eller kompetensklass.
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Bild 15. En vy av sökfältet i registret över verksamhetsutövare
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Bild 16. En vy av sökfältet i behörighetsregistret.

5.2.2

Formulär för tillsynsinspektion
Bifogad till denna guide finns ett formulär som kan tas med och fyllas i vid en tillsynsinspektion. Formuläret passar alla tillsynsmyndigheter. I formuläret finns två
delar: del 1 fylls i vid varje tillsynsinspektion och del 2 fylls i när det framkommer
brister under inspektionen. En kopia av formuläret ska skickas till företaget eller
institutionen som har inspekterats. Efter inspektionen skickar övriga inspektionsmyndigheter förutom miljöskyddsmyndigheterna en kopia av formuläret till den
behöriga NTM-centralen eller den kommunala miljöskyddsmyndigheten för fortsatta
åtgärder (se även punkt 5.3).
5.2.3

Om köldmediernas förkortningar
Köldmedierna har oftast förkortningar som börjar med bokstaven R (förkortning av
ordet Refrigerant, ”köldmedium”) och följs av en sifferkod. R:et kan även ersättas av
förkortningarna CFC, HCFC eller HFC (t.ex. R-22 = HCFC-22). I bilaga 1 finns förkortningar av samt ODP- och GWP-värden för de vanligaste och begränsade samt
vissa naturliga köldmedier. Det finns många olika köldmedier och flera av dem är
blandningar. I ozon- och F-gasförordningarnas bilagor finns förkortningarna för
alla rena ODS- och F-gaser som ska kontrolleras, men om det är fråga om en okänd
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blandning måste man först utreda vilka gaser blandningen består av för att kunna
avgöra om anläggningen omfattas av tillsynsbestämmelserna. Vid problematiska
fall kan man rådfråga exempelvis Suomen kylmäyhdistys eller Finlands miljöcentral
(kontaktuppgifter finns i slutet av guiden).
Av de naturliga köldmedierna har användningen av kolväten (isobutan, propan
osv.) i princip begränsats till hushållens småanläggningar eftersom kolväten är lättantändliga gaser. Isobutan används i kylskåp för hushållsbruk och propan bl.a. i
småskalig butiksutrustning i livsmedelsaffärer och -kiosker. För närvarande används
naturliga köldmedier i större utrustning närmast inom livsmedelsindustrin (ammoniak) och i ishallar av vilka ungefär hälften verkställs med ammoniak. Under de senare
åren har användningen av koldioxid införts i kylsystemen i livsmedelsaffärer. Det
finns ungefär 150 – 200 st. affärer där koldioxid införts.
Importen och tillverkningen av anläggningar som innehåller CFC-föreningar har
varit förbjuden sedan 1995 vilket gör att endast äldre anläggningar än så kan innehålla
CFC. En anläggning som innehåller CFC får användas men i den får inget köldmedium tillsättas. I praktiken är anläggningar som innehåller CFC-föreningar i slutet av
sin brukscykel. Anläggningar som tas ur bruk utgör farligt avfall och ska återvinnas
på lämpligt sätt. Köldmedierna i anläggningarna måste tas tillvara och överlämnas
för bortskaffande enligt gällande bestämmelser (t.ex. Ekokem Oy) (se kapitel 7). Anläggningar som innehåller HCFC-föreningar finns det däremot fortfarande många i
bruk. Mer om bestämmelserna gällande dem finns i kapitel 6.
5.3

Åtgärder vid observation av brister
5.3.1

Anvisningar till livsmedelstillsyns- och hälsoskyddsmyndigheterna
Nedan finns anvisningar för hur livsmedelstillsyns- och hälsoskyddsmyndigheterna
ska gå tillväga om de upptäcker brister i underhållet av inspekterade anläggningar.
Om det framkommer brister vid inspektionen ska verksamhetsutövaren skriftligen
uppmanas att åtgärda bristerna (till exempel kan man fylla i del 2 i formuläret för
tillsynsinspektion, där finns anvisningar om hur verksamhetsutövaren åtgärdar situationen). En kopia av formuläret ska skickas till den kommunala miljöskyddsmyndigheten eller den behöriga NTM-centralen. När tidsfristen har löpt ut kontrollerar
miljöskyddsmyndigheterna om verksamhetsutövaren har följt uppmaningen och
vidtar vid behov fortsatta åtgärder.
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Anläggningen har inte inspekterats
Den yrkesverksamma personen
som gjort inspektionen har inte
varit behörig
Underhållsjournalen
saknas eller är bristfällig

Företaget eller personen som utfört
underhåll på anläggningen finns
inte i Tukes register.

Ge yrkesutövaren en skriftlig1
uppmaning att korrigera
försummelsen
Anmäl ärendet skriftligt1 till den
kommunala miljöskyddsmyndigheten
eller den behöriga NTM-centralen

Anmäl ärendet skriftligt1 till Tukes

1
Till exempel guidens bifogade formulär för tillsynsinspektion (del 1 och 2), som kopieras och ges till
den kommunala miljöskyddsmyndigheten eller NTM-centralen.

5.3.2

Anvisningar till de kommunala miljöskyddsmyndigheterna
och NTM-centralerna
I 23 och 24 § i miljöskyddslagen (527/2014) utfärdas bestämmelser om de myndigheter som utövar tillsyn av ozon- och F-gasförordningarna, miljöskyddslagen och
underhållsförordningen. NTM-centralerna och de kommunala miljöskyddsmyndigheterna ansvarar för den allmänna tillsynen och den utförs i regel i samband med
övrig tillsyn. Dessutom kan övriga tillsynsmyndigheter, verksamhetsutövare eller
enskilda personer anmäla missförhållanden.
Oavsett från vilket håll uppgifterna om missförhållandena kommer kan nedanstående anvisningar följas.

Anläggningen har
inte inspekterats
Den yrkesverksamma
personen som gjort
inspektionen har inte
varit behörig
Underhållsjournalen
saknas eller är
bristfällig

Företaget eller
personen som utfört
underhåll på
anläggningen
finns inte i Tukes
register.

1) Ge anläggningens ägare eller innehavare en skriftlig1 uppmaning
att åtgärda försummelsen inom en viss tid.
2) När tidsfristen löper ut kontrolleras att uppmaningen har följts.

3) Om uppmaningen inte följs kan förvaltningstvång i enlighet med
183 § i MSL användas (förpliktelse att uppfylla underhållsskyldighet
eller användningsförbud). Åläggandet kan förenas med vite eller hot
om avbrott.
4) Förvaltningstvångsärende och brottsprocess är inte beroende av
varandra, dvs. brottmålet kan inledas beroende av situationen redan
innan förvaltningstvångsärendet behandlas
1) Kontrollera med Tukes
(http://www.tukes.fi/fi/Rekisterit/kylmalaitteet-rekisterit/), att
företaget inte gjort anmälan som krävs och/eller att personen som
gjort underhållet inte finns i behörighetsregistret
2) Överlämna ärendet till Tukes2

Till exempel guidens bifogade formulär för tillsynsinspektion (del 1 och 2).
Se kapitlet nedan

1
2
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Om företaget eller personen som utfört underhållet på anläggningen inte finns i
Tukes register (till exempel vid en anmälan från en enskild person), överförs ärendet
till Tukes. Innan detta bör den kommunala miljöskyddsmyndigheten eller NTM-centralen kontrollera att företaget eller personen verkar inom branschen i fråga och
utreda ärendet på något av följande sätt:
1. Skicka en begäran om utredning till företaget gällande dess underhålls- och
installationsverksamhet samt informera om behörighetsvillkoren. (Information om behörighetskrav finns på miljöförvaltningens webbplats: www.
ymparisto.fi > Ärendehantering, tillstånd och miljökonsekvensbedömning >
Tillstånd, anmälningar och registrering > Behörighetsvillkor för personal som
hanterar ämnen som bryter ner ozonskiktet och fluorkolväten och på Tukes
webbplats www.tukes.fi > Tjänsteområden > Kylbranschen)
2. Spara reklam där företaget marknadsför tjänsterna i fråga.
3. Be en kund om skriftlig information att denna har köpt underhålls- eller installationstjänster av företaget i fråga.
Utredningen levereras till Tukes i samband med anmälan.
5.3.3

Anvisningar till myndigheter som utför konsumentsäkerhetsinspektioner
Konsumentsäkerhetslagen (920/2011) och tillsynen enligt denna tillämpas i regel inte
på kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar eller deras installationsoch underhållstjänster med stöd av § 4 i lagen:
– Bestämmelser om säkerheten gällande kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar för konsumenters hushållsbruk finns i elsäkerhetslagen
(410/1996) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den. Syftet med
bestämmelserna är att garantera anläggningarnas säkerhetsnivå så att de
inte förorsakar fara för liv, hälsa eller egendom. Bestämmelserna gäller även
marknadstillsynen och åtgärder i samband med den. I bestämmelserna ställs
samma krav på säkerhetsnivån vid förebyggande av faror för både hälsa och
egendom som i konsumentsäkerhetslagens (920/2011) bestämmelser om förbrukningsvaror.
– Bestämmelser om behörighetsvillkoren gällande installations- och underhållstjänster för kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar för
konsumenters hushållsbruk finns i underhållsförordningen (452/2009) samt
elsäkerhetslagen (410/1996) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av
den. Syftet med de aktuella bestämmelserna är att säkerställa att installationen av anläggningarna och underhållsarbeten på dem utförs fackmannamässigt, så att anläggningarna inte orsakar utsläpp av köldmedier eller utgör risk
för liv, hälsa eller egendom. Bestämmelserna innefattar registrering av och
tillsyn över tjänsteleverantörerna. I bestämmelserna ställs samma krav på
säkerhetsnivån för förebyggande av faror för både hälsa och egendom som i
konsumentsäkerhetslagens (920/2011) bestämmelser om konsumenttjänster.
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För den händelse att de kommunala konsumentsäkerhetsmyndigheterna kontaktas
angående säkerheten vid installation av eller underhållsarbete på kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar (eller i händelse av reklamation av dessa),
gäller följande anvisningar:
– ärenden som gäller risker med en anläggning överförs enligt 21 § i förvaltningslagen (434/2003) till Tukes. Tukes övervakar elmaterielens överensstämmelse med krav och säkerhet i enlighet med elsäkerhetslagen (410/1996).
– kontakter gällande bristande behörighet för installation eller underhållsarbeten till Tukes
– ärenden som gäller bristande elarbeten överförs till Tukes. Tukes utför tillsyn
över elentreprenörer i enlighet med elsäkerhetslagen (410/1996).
Miljöcentralen i Birkaland ansvarar för tillsynen enligt direktivet om avfall som utgörs
av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE-direktivet 2002/96/
EG), se även kapitel 7 i guiden. Tillverkare av elektriska och elektroniska produkter är skyldiga att främja återanvändning av elektriska och elektroniska produkter
som tagits ur bruk och ordna insamling, förbehandling, tillgodogörande och annan
avfallshantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska
produkter samt stå för kostnaderna för dessa. El- och elektronikavfall från hushåll
bortskaffas avgiftsfritt om avfallet lämnas till lämplig insamling.
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6 Om HCFC-föreningar

När CFC-föreningarna förbjöds blev HCFC-föreningarna de vanligaste köldmedierna, till exempel det mycket vanliga köldmediet R-22, som fortfarande finns i vissa
anläggningar som är i bruk. HCFC-föreningarna är starka växthusgaser och de har
dessutom en nedbrytande effekt på ozonskiktet. I ozonförordningen fanns en tidsplan
för när HCFC-föreningar ska sluta användas. Sedan 2010 har det varit förbjudet att
fylla på nya köldmedier av denna typ. Fram till utgången av 2014 var det tillåtet att
använda återvunna eller regenererade HCFC-föreningar vid underhåll av gamla HCFC-anläggningar. Från och med den 1 januari 2015 är det helt förbjudet att använda
HCFC-föreningar vid underhåll. En anläggning som innehåller HCFC-föreningar får
användas fortfarande men inga HCFC-föreningar får tillsättas. Regelbunden inspektion med avseende på läckage ska genomföras fortfarande.
När tillsynsmyndigheterna under sina inspektioner observerar anläggningar
innehållande HCFC-föreningar är det bra att påminna anläggningens innehavare
eller ägare om gällande begränsningar. Anläggningarna som måste underhållas
måste endera förnyas eller så ska köldmediet i dem bytas till ett tillåtet s.k. underhållsköldmedium. Byte av köldmedium är ofta förenat med praktiska problem som beror
på ämnenas olika kemiska och fysikaliska egenskaper. Till exempel kan läckagen öka,
anläggningens verkningsgrad och energieffektivitet försämras och i värsta fall kan
anläggningen eller delar av den förstöras. På grund av dessa risker bör köldmediet
bytas systematiskt med hjälp från sakkunniga. Mer information om möjliga alternativ
kan lämnas av branschföretag och Suomen kylmäyhdistys (kontaktuppgifter i slutet
av guiden).
Ofta övergår man från HCFC-föreningar till HFC-föreningar, men helst borde man
övergå direkt till s.k. naturliga köldmedier eller andra köldmedier med låg global
uppvärmningspotential (GWP) (se även kapitel 1). Vid planering av upphandling av
en ny anläggning är det viktigt att beakta underhållsförbudet i enlighet med F-gasförordningen mot särskilt kraftiga F-gaser (GWP minst 2 500) från och med 2020 och
den minskade tillgången av F-gaser i allmänhet. Man får hjälp i att reda ut alternativ
av professionella inom branschen.
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7 Bortskaffande av ämnen som tagits
ur bruk samt anläggningar och
produkter som innehåller dessa
ämnen
Köldmedier och släckmedel både slits och smutsas ned vid användning; bl.a. samlas
olja och andra rester från rör, ventiler och tätningar i gaserna. Ren gas från en anläggning kan dock återanvändas i en annan anläggning beroende på de lagstiftade
begränsningarna för gasen. Smutsigt köldmedium måste regenereras, det vill säga
återställas så att det återfår samma renhet och andra egenskaper som nytt köldmedium som är avsett för anläggningen. En framtida ökning av återvinning och regenerering av HFC-föreningar kan förväntas.
Till slut måste dock gamla ämnen som bryter ned ozonskiktet och F-gaser samlas
in och lämnas för bortskaffande till en anläggning för hantering av farligt avfall. Anläggningar som innehåller dessa gaser måste också tömmas på gas och gaserna ska
lämnas till lämplig återvinning, regenerering eller bortskaffande på en anläggning
för hantering av farligt avfall. På så sätt frigörs inte gaserna i atmosfären och nedbrytningen av ozonskiktet och/eller växthuseffekten förebyggs direkt.
Det är absolut förbjudet att bryta kylkretsen och släppa ut köldmedier i atmosfären
eller att låta bli att samla in dem. Enligt Meteorologiska världsorganisationens (WMO)
och FN:s miljöprogram fördröjs ozonskiktets återhämtning även av små ODS-läckage
och utsläpp i atmosfären av just ämnen som lagrats i anläggningar och produkter (s.k.
ODS-reserver, eng. ODS banks) tros vara en av huvudorsakerna till att ozonskiktet
återhämtar sig långsammare än enligt prognoserna.
Tillverkare av elektriska och elektroniska produkter är skyldiga att främja återanvändning av elektriska och elektroniska produkter som tagits ur bruk och ordna
insamling, förbehandling, tillgodogörande och annan avfallshantering av avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter samt stå för kostnaderna för dessa. El- och elektronikavfall från hushåll bortskaffas avgiftsfritt om
avfallet lämnas till lämplig insamling.

Obs!
Ägarens skyldigheter i fråga om en anläggning gäller även sådana anläggningar som inte används aktivt eftersom dessa kan också läcka köldmedium.
Anläggningar som inte är i användning ska endera levereras för bortskaffande eller deras underhålls- och läckageinspektioner samt underhållsjournal
måste upprätthållas.
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8 Information om F-gasförordningen

I detta kapitel ges en sammanfattning av innehållet i EU:s F-gasförordning (517/2014).
Länken till förordningens hela text finns i kapitel 9. På miljöförvaltningens webbplats www.ymparisto.fi/fkaasut finns mycket information om F-gaser och gällande
lagstiftning.
Den nya F-gasförordningen innehåller ännu fler begränsningar för användningen
av F-gaser. De mest betydelsefulla ändringarna med avseende på tillsynsarbetet är
ändringen av grunderna för fastställandet av inspektionsintervallen från kilogram till
koldioxidekvivalenter och underhållsförbudet för köldmedier med högt GWP (minst
2500) som kommer allt närmare.
Skyldigheterna gällande anläggningar som innehåller ämnen som bryter ner ozonskiktet (t.ex. R-22, R-12) har inte ändrats. Användningen av nya ämnen som bryter
ner ozonskiktet har redan länge varit förbjuden och i början av 2015 upphörde även
användningen av återvunna ämnen. Anläggningar som innehåller ämnen som bryter
ner ozonskiktet används fortfarande i viss mån men den största delen av anläggningarna innehåller nuförtiden F-gaser. I kapitel 5.2.3 och bilaga 1 ges information
om märkningen av köldmedier (dvs. hur man vet vilket köldmedium anläggningen
innehåller).
I kapitel 8 ges även som bakgrundsinformation information om de skyldigheter
enligt F-gasförordningen som inte direkt gäller tillsyn men påverkar de yrkesverksamma inom branschen (kapitel 8.5 - 8.9). De viktigaste av dessa är den gradvisa
minskningen av F-gaser som släpps ut på EU-marknaden under 2015 - 2030 med hjälp
av kvotsystem och förbud och begränsningar av nya anläggningar som innehåller
F-gaser.
8.1

Skyldigheterna för ägaren till eller
innehavaren av en kylanläggning
Innehavaren eller ägaren till en anläggning är skyldig att
• se till att anläggningen kontrolleras med avseende på läckage med regelbundna mellanrum enligt förordningen
• försäkra sig om behörigheten hos yrkesutövaren som utför installationen,
servicen eller kontrollen
• se till att en service- och kontrolljournal förs om anläggningen
Kravet på kontroll av läckage beror på mängden F-gas som anläggningen innehåller.
Kravet att använda en behörig yrkesutövare gäller alla anläggningar oberoende av
mängden gas (behörighetsklassen som krävs beror på mängden köldmedium som
anläggningen innehåller).
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I alla nya anläggningar ska det 2017 finnas en märkning om mängden köldmedium både i kilogram och i ton koldioxidekvivalenter samt om värdet på köldmediets
GWP. På internet finns det flera beräknare med vilka man kan omvandla mängderna
F-gaser till ton koldioxidekvivalenter. Det lönar sig att märka mängden i ton koldioxidekvivalenter också på befintliga anläggningar eftersom det underlättar justeringen
av den rätta frekvensen för läckagekontroll.
Vid planering av upphandling av en ny anläggning är det viktigt att beakta underhållsförbudet mot särskilt kraftiga F-gaser (GWP minst 2 500) från och med 2020
(riktas till exempelvis anläggningar innehållande R-404A) samt den minskade tillgången av F-gaser i allmänhet. Man får hjälp i att reda ut alternativ av professionella
inom branschen.
8.2

Läckagekontroller
Innehavaren eller ägaren av en stationär (icke-mobil) kyl-, luftkonditionerings- och
värmepumpsanläggning och -krets som innehåller F-gas samt innehavaren eller
ägaren av en släckningsutrustning ska se till att anläggningen kontrolleras med en
frekvens enligt bestämmelserna.
Kravet på läckagekontroll av anläggningar graderas i fortsättningen på basis av
köldmediets klimatuppvärmande potential, kontrollfrekvensen påverkas alltså både
av mängden köldmedium i anläggningen och av dess klimatuppvärmande potential.
Gränserna för läckagekontrollerna baserar sig i fortsättningen på mängden köldmedium i anläggningen uttryckt i ton CO2-ekvivalenter i stället för i kilogram.
Mängden ton CO2-ekvivalenter beräknas genom att lämna information om vikten
(i ton) för F-gas i anläggningen med F-gasens GWP-värde. På webben finns också räknare som kan användas för att omvandla kilogram till ton CO2-ekvivalenter. I bilaga
3 finns inspektionsintervall och mängder för vissa vanliga F-gaser eller blandningar.

a)

Uppvärmningspotentialen
hos F-gasen i en anläggning

Normal
kontrollfrekvens

Kontrollfrekvens om
anläggningen har ett
läckagevarningssystem

minst 5 t CO2 , men under 50 t CO2

12 mån

24 mån

minst 50 t CO2 , men under 500 t CO2

6 mån

12 mån

minst 500 t CO2

3 mån

6 måna)

läckagevarningssystem obligatoriskt i alla anläggningar senast 1 januari 2017

Enligt förordningen lufttätt slutna, under 10 t CO2-ekv Anläggningar som innehåller
F-gaser behöver inte inspekteras om anläggningen har märkts ut att den är hermetiskt sluten.
Skyldigheten att kontrollera läckage gäller från och med 1 januari 2015 också
lastbilar och släpfordon med kylaggregat, elektriska brytare och anläggningar med
organisk Rankinecykel (ORC). För anläggningar med organisk Rankinecykel finns
det undantag till skyldigheterna (se artikel 4.1).
För anläggningar som förut inte har omfattats av läckagekontroll ska man inleda
periodiska kontroller först efter en övergångsperiod, från och med 1 januari 2017.
Det gäller anläggningar som innehåller under 3 kg, men minst 5 t CO2-ekv F-gaser.
Övergångsperioden gäller också hermetiskt slutna anläggningar på vilkas typetikett
anges att anläggningen är hermetiskt sluten och som innehåller mindre än 6 kg men
minst 10 t CO2-ekv gaser.
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8.2.1

Läckagevarningssystem
I anläggningar som innehåller minst 500 t CO2-ekv F-gas ska det finnas ett läckagevarningssystem som varnar innehavaren eller servicebolaget om eventuellt läckage.
Systemet ska kontrolleras en gång om året. Kontrollen kan utföras i samband med
övrig service av anläggningen. 500 t CO2-ekv är till exempel för R-134a cirka 349 kg
och för R-404A cirka 127 kg. I tabellen i bilaga 3 finns ytterligare uppgifter för olika
köldmedier.

8.3

Installation och service av anläggningar
Service och läckagekontroller av anläggningar ska utföras av en behörig yrkesutövare.
Genom att välja en behörig yrkesutövare kan man försäkra sig om att användningen
av anläggningen är säker i fortsättningen.
Behörigheten kan kontrolleras i Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) behörighetsregister (se även kapitel 5.2.1), där det finns både register över verksamhetsutövare och behörighetsregister för montörer. Man kan söka på namn eller ort eller behörighetsklass. På Tukes webbplats finns närmare information om behörighetsvillkoren.
8.3.1

Service- och kontrolljournal
Ägaren till en anläggning som omfattas av läckagekontroll ska (som tidigare) föra
bok över servicen av varje anläggning, i vilken antecknas
• vilket köldmedium (typ) anläggningen innehåller och mängden av det (kg
och CO2-ekv)
• tillsatta och borttagna köldmedier
• om de F-gaser som använts i anläggningen är återvunna eller regenererade,
och i så fall var
• de åtgärder som utförts på anläggningen (bl.a. resultaten av läckagekontroller) och den person som utfört dem samt numret på personens behörighetsintyg
• ifall anläggningen är tagen ur bruk, vilka åtgärder som vidtagits för tillvaratagandet av F-gaserna och slutbehandlingen av dem
På anläggningen eller i serviceboken ska det finnas en anteckning om när anläggningen senast har kontrollerats (t.ex. en serviceetikett). Bokföringen ska på begäran
visas myndigheten. Anläggningens ägare ska förvara serviceinformationen och servicefirmans kopia av informationen under minst fem års tid.
8.4

Serviceförbud mot särskilt kraftiga F-gaser
Användningen av F-gaser med särskilt kraftig växthusgaseffekt (GWP-faktor minst
2 500) i service och underhåll av befintliga kylanläggningar med köldmediefyllning
på minst 40 ton CO2-ekvivalenter begränsas från och med den 1 januari 2020. Då får
man inte längre fylla på anläggningen med nytt köldmedium som omfattas av förbudet. Förbudet gäller bland de mest använda köldmedierna R404A, för vilkas del
fyllnadsgränsen på 40 ton CO2-ekvivalenter motsvarar 10,2 kg köldmediefyllning (=
40 000 dividerat med GWP-värdet för R404A, 3922).

38

Miljöförvaltningens anvisningar 3sv | 2015

Användningen av regenererade eller återvunna F-gaser i service och underhåll
är emellertid tillåten till och med den 31 december 2029 (artikel 13 i förordningen).
Med regenerering avses beredning för att uppnå en standard motsvarande ett nyproducerat ämne. Gaser som återvunnits, dvs. grundligt renats av exempelvis en
behörig servicefirma registrerad hos Tukes, får användas enbart av ifrågavarande
firma för egna serviceobjekt eller i övrigt för objekt som tillhör det företag för vilket
köldmediepartiet har tillvaratagits i samband med underhåll eller service.
Serviceförbudet bör beaktas vid planering av kommande anskaffningar av anläggningar och apparatur. För gamla anläggningars del påverkas avgörandena av
livslängden och skicket samt av användningsändamålet. Det kan vara motiverat att
skaffa en ny apparat eller att byta köldmedium i en befintlig anläggning exempelvis
för att förbättra energieffektiviteten. Man får hjälp i att reda ut alternativ för varje
apparat av professionella inom branschen.
Kapitlen 8.5 - 8.9 innehåller information om skyldigheterna i F-gasförordningen
som inte berör direkt tillsyn men som påverkar yrkesutövare inom branschen.

8.5

Försäljning av köldmedier och anläggningar
som innehåller köldmedier
F-gaser och blandningar av dem fås för ändamål som omfattas av behörighetsvillkoren (t.ex. installations- och servicearbeten) och endast till behöriga personer och
företag.
Företag som säljer F-gaser och andra köldmedier måste föra bok över försäljningen av ämnena. I bokföringen ska 1) namnet på köparen av ämnet och 2) numret på
behörighetsintyget (finns i Tukes register) samt det 3) sålda ämnet och dess 4) mängd
framgå. Bokföringen ska förvaras under fem års tid och ska på begäran överlämnas
till myndigheterna. Försäljningen övervakas av Finlands miljöcentral.
En på förhand fylld (icke hermetiskt sluten) anläggning som innehåller F-gaser
får säljas till en slutanvändare endast om man kan visa att installationen görs av en
behörig person eller företag (t.ex. luftvärmepumpar i hem). Detta kan genomföras
genom att anläggningen till exempel säljs tillsammans med en behörig installation
eller så att kunden meddelar skriftligt från vilket företag installationen ska beställas.
8.6

Minskning av F-gaser (phase down)
Det centrala styrmedlet i den nya F-gasförordningen är en minskning eller nedfasning
(phase down) av F-gaserna och deras utsläppande på marknaden. Till år 2030 minskar
mängden (räknat som ton koldioxidekvivalenter) gradvis till 21 procent av nivån
inom Europeiska unionen åren 2009–2012. Minskningen genomförs genom att man
gradvis delar ut en allt mindre mängd kvoter till de företag som importerar F-gaser
till Europa eller framställer dem (se 8.7).
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8.7

Kvoter samt import och tillverkning
av färdigt fyllda anläggningar
Nedfasningen (phase down) av utsläppande på marknaden av F-gaser och blandningar
av dessa genomförs med ett kvotsystem. I de kvoter som fastställs i ton koldioxidekvivalenter beaktas de olika HFC-föreningarnas uppvärmande effekt på atmosfären
i förhållande till koldioxidens. Mängden tillgängliga HFC-föreningar i kilogram
beror sålunda på uppvärmningspotentialen – ju lägre uppvärmningspotential de
HFC-föreningar man använder har, desto mer kan man importera eller framställa
av dem i kilogram.
Kvotsystemet gäller företag som framställer eller introducerar på EU-marknaden
minst 100 t CO2-ekv HFC-föreningar (eller blandningar som innehåller dessa) per år.
Till företag som framställer HFC-föreningar inom EU eller importerar dem till EU
(från länder utanför EU) delas kvoter ut vilkas mängd gradvis minskas. Till en början
delas kvoterna ut gratis till företagen på basis av tidigare uppgifter om import och
framställning. För nya aktörer reserveras också en del av kvoterna. Man kan ansöka
om kvoterna på förhand för följande år. Det är möjligt att överföra en kvot eller en
del av den till ett annat företag som verkar inom EU. Då måste man anmäla om överföringen till EU-kommissionen. EU-kommissionen ansvarar för kvotsystemet och
ger närmare anvisningar om det. Källor för ytterligare information finns i kapitel 9.
HFC-föreningar importerade från länder utanför EU i färdigt fyllda anläggningar
är också med i kvotsystemet, men man ansöker inte om kvoter för dem. Importören
ska i fortsättningen med hjälp av dokument kunna visa vilken gas som har importerats inne i en anläggning och att gasen har beaktats i kvoten. För färdigt fyllda
anläggningar är närmare anvisningar från EU-kommissionen på väg. Kraven gäller
dem från och med 1 januari 2017.
8.7.1

Import av HFC-föreningar till EU-området
Från och med 1 januari 2015 måste en kvot beviljad av EU-kommissionen för att kunna
importera HFC-föreningar (exempelvis R-134a, hela förteckningen finns i bilaga I i
F-gasförordningen (Grupp 1)) till EU-området (som kemikalie). Det här gäller också
blandningar som innehåller HFC-föreningar. Kvoterna är företagsspecifika och importören (consignee) måste vara det företag för vilket kvoten är beviljad. Kvoterna
beviljas alltid föregående år (ansökningstid på våren) för att gälla påföljande år.
Kvotsystemet gäller mängderna HFC-föreningar som överskrider 100 t CO2-ekvivalenter per år. Exempelvis för R-134a är mängden ca 70 kg. Mängden av en
HFC-förening (i ton) omvandlas till CO2-ekvivalenter genom att multiplicera den
med GWP-värdet, dvs. uppvärmningspotentialen. Exempelvis 500 kg R-134a (GWP
1430) = 715 t CO2-ekv
Anläggningar som innehåller HFC-föreningar (t.ex. luftvärmepumpar) får importeras utan begränsning fram till 31 december 2016. Efter detta ska de föreningar de
innehåller vara med i kvotsystemet. Närmare anvisningar om det här kommer senare.
Företag som framställer HFC-föreningar inom EU eller importerar dem till EU,
också i färdigt fyllda anläggningar, ska registrera sig i det register som kommissionen
för (kräver registrering i kommissionens autentiseringssystem ECAS), anvisning).
Mer information om kvoterna och registret finns på EU-kommissionens webbplats:
• Europeiska kommissionens webbplats för företag inom branschen
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8.8

Begränsningar för lansering av produkter
och anläggningar på marknaden
Förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser och hävning av förordning
(EG) nr 842/2006, bilaga III, nya begränsningar:
Produkter och utrustning1

Ikraftträdelse
av förbud

Brandskyddsutrustning som innehåller HFC-23

1.1.2016

Kyl- och frysskåp för hushållsbruk som innehåller fluorkolväten med GWP på minst 150
Kyl- och frysskåp för kommersiellt bruk
(hermetiskt sluten utrustning)

1.1.2015

som innehåller fluorkolväten med
GWP på minst 2 500

1.1.2020

som innehåller fluorkolväten med
GWP på minst 150

1.1.2022

Stationär kylutrustning som innehåller eller vilkas funktion kräver fluorkolväten med GWP på
minst 2 500, utom utrustning avsedd för tilllämpningar som är utformade för att kyla produkter till
temperaturer under – 50 °C

11.1.2020

Centraliserade kylsystem med flera moduler för kommersiell användning med en nominell kapacitet på minst 40kW och som innehåller eller vilkas funktion kräver fluorerade växthusgaser med
GWP på minst 150, detta gäller dock inte för den primära kylkretsen i kaskadsystem, i vilken fluorerade växthusgaser med GWP på mindre än 1 500 får användas

1.1.2022

Mobil luftkonditioneringsutrustning för inomhusbruk (hermetiskt slutna system som kan flyttas
mellan rum av slutanvändaren) som innehåller fluorkolväten med GWP på minst 150

1.1.2020

Delade luftkonditioneringssystem som innehåller mindre än 3 kg fluorerade växthusgaser och
som innehåller eller vilkas funktion kräver fluorerade växthusgaser med GWP på minst 750

1.1.2025

Extruderat polystyrenskum (XPS)
Skum som innehåller fluorkolväten med GWP på minst 150,
utom om detta krävs för att uppfylla nationella säkerhetsnormer Andra skum

1.1.2020

Tekniska aerosoler som innehåller fluorkolväten med GWPl på minst 150, utom om detta krävs
för att uppfylla nationella säkerhetsnormer och vid användning i medicinska tillämpningar

1.1.2018

1.1.2023

NB: Nuvarande förbuden (som i förordning 842/2006) gäller fortfarande, bilaga III i sin helhet finns på förordningen
517/2014
1
Där så är relevant ska faktorn för global uppvärmningspotential (GWP) för blandningar innehållande fluorerade växthusgaser beräknas i enlighet med bilaga IV i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 2.6

8.9

Rapportering
8.9.1

Rapportering till myndigheterna i Finland
De företag som använder fluorerade växthusgaser i sin verksamhet ska på begäran årligen rapportera uppgifter till Finlands miljöcentral (SYKE) om användning,
import, export och förstöring av F-gaser för inventeringen av växthusgaser. SYKE
ber företagen svara på en förfrågan om köldmedier i början av året, och då ska uppgifterna för det föregående kalenderåret rapporteras. Uppgifterna ska specificeras
enligt köldmedium och anläggningstyp. Uppgifter samlas in om import och export
av köldmedier och anläggningar som innehåller dessa, om köldmedier som använts
för tillverkning, installation och service av anläggningarna samt om köldmedier som
lämnats in för förstöring.
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8.9.2

EU-rapportering
Enligt den nya F-gasförordningen ska företag som framställer eller tillverkar, importerar eller exporterar F-gaser eller anläggningar som innehåller dessa rapportera
till kommissionen årligen. I EU-rapporteringen betyder import eller export att EU:s
gränser överskrids. Import eller export mellan EU-länder rapporteras inte. Rapporteringskravet gäller företag som överskrider den fastställda minimigränsen (i
CO2-ekvivalenter):
• import, export och framställning, minst 100 t CO2-ekv/år
• utsläppande på marknaden i produkter och anläggningar minst 500 t CO2ekv/år
• förstöring minst 1000 t CO2-ekv/år
• användning som råvara minst 1000 t CO2-ekv/år
Uppgifter som ska anmälas är bland annat totalmängderna F-gaser, tillämpningsklasserna, mängderna återvunna och förstörda, anläggningarnas typ, antal och mängderna köldmedier som anläggningarna innehåller.
Rapporteringen som gäller det gångna året ska göras årligen inom utgången av
mars via kommissionens elektroniska rapporteringssystem. Syftet med rapporteringen är att övervaka konsekvenserna av F-gasförordningen och hur kvotsystemet
fungerar. Rapporteringen sker via EU-kommissionens elektroniska system:
HFC-registry (kräver registrering i EU-kommissionens autentiseringssystem ECAS,
anvisning)
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Källor och länkar
Förordningar:
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=
OJ:L:2009:286:0001:0030:SV:PDF
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser och om
upphävandet av förordning (EG) nr 842/2006:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/PDF/?uri=CELEX
:32014R0517&from=
Statsrådets förordning 452/2009 om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter
ned ozonskiktet samt vissa fluorerade växthusgaser:
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2009/20090452

Behörighetsregister:
Behörighetsregistret och registret över företag som lämnat in anmälan, vilka förs av
Tukes (på finska):
http://tukes.fi/sv/Register/Kylmedier/

Övriga användbara länkar:
Miljöförvaltningens webbsidor:
• S
 kydd av ozonskiktet
www.ymparisto.fi/otsonikerros
• Fluorerade växthusgaser
www.ymparisto.fi/fkaasut
• Användningsbegränsningar och förbud som gäller fluorerade växthusgaser
www.ymparisto.fi/fkaasut/kiellot
• Ägarens skyldigheter i fråga om en anläggning som innehåller F-gas
www.ymparisto.fi/fkaasut/omistaja
• Fluorerade växthusgaser i företagsverksamhet
www.ymparisto.fi/fkaasut/yritys
• Tillsynsanvisningar och blanketter på webben
www.ymparisto.fi/odsfkaasuvalvontaohje
EU-kommissionens webbplats (bl.a. information om kvotsystemet och rapporteringen)
• http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/
Guide sammanställd av EU-kommissionen för innehavare av anläggningar och yrkesutövare som utför underhåll:
Information för tekniker och innehavare av kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar som innehåller fluorerade växthusgaser. Europeiska kommissionen 2015.
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/docs/f-gas_equipment_operators_sv.pdf
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PB 66 (Semaforbron 12 B), 00521 HELSINGFORS
Tfn växel: 029 5052 000
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Bilaga 1. Förkortningar samt ODP- och GWP-värden för de
vanligaste och begränsade samt vissa naturliga köldmedier.
Ämne

HFC-föreningar (F-gaser)

Svavelhexafluorid

CFC-föreningar

R-kod

ODP

GWP

R-23 (CHF3)

0

14 800

R-32 (CH2F2)

0

675

R-134a (C2H2F4)

0

1 430

R-245fa

0

1 030

R-404A (blandning)

0

3 922

R-407C (blandning)

0

1 774

R-407F

0

1 825

R-410A

0

2 088

R-417A

0

2 346

R-422A

0

3 143

R-422D

0

2 729

R-426A

0

1 508

R-437A

0

1 805

R-507

0

3 985

SF6

0

22 800

R-11 (CCl3F)

1

4 750

R-12 (CCl2F2,)

1

10 900

R-500 (blandning)

0,738

8 077

R-502 (blandning)

0,250

4 657

R-503 (blandning)

0,599

14 560

R-22 (CHClF2)

0,05

1 810

R-401A (blandning)

0,03

1 183

R-401B (blandning)

0,04

1 288

R-402A (blandning)

0,02

2 600

R-402B (blandning)

0,03

2 416

R-403A (blandning)

0,04

3 124

R-403B (blandning)

0,03

4 458

R-408A (blandning)

0,02

3 152

R-409A (blandning)

0,05

1 584

R-409B (blandning)

0,05

1 560

Halon 1301 (CBrF3)

10

7 140

Halon 1211 (CBrClF2)

3

1 890

Halon 2402 (CBrF2CBrF2)

6

1 640

Butan

R-600

0

4

Isobutan

R-600a

0

3

Propan

R-290

0

3

Propen

R-1270

0

2

Ammoniak

R-717

0

0

Koldioxid

R-744

0

1

HCFC-föreningar

Haloner
Naturliga köldmedier

ODP = Ozone Depleting Potential, index som anger den nedbrytande effekten på ozonskiktet
(jämfört med R-11).
GWP = Global Warming Potential, index som anger effekten på den globala uppvärmningen (jämfört med CO2)
(Om beteckningarna: R = refrigerant, sifferkod XYZ: X = antal kolatomer – 1, Y = antal väteatomer + 1, Z = antal flouratomer, R-400-blandningar, icke-organiska R-700-föreningar).
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Bilaga 2. Checklista för tillsynsinspektion
Frågor som ska ställas vid inspektionen:

1.Vilka slags kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar har ni?
2. Kan ni visa anläggningarna?
Kontrollera följande för alla anläggningar:
  ● Finns det en serviceetikett på anläggningen? (Anteckna i formuläret.)
  ● Var anges vilket ämne anläggningen innehåller? (Anteckna ämnet i
formuläret.)
  ● Hur mycket av ämnet innehåller anläggningen? (Anteckna mängden i
formuläret, kontrollera nödvändigt underhållsintervall i formuläret.)
3. När inspekterades anläggningen senast? Vem utförde inspektionen? (Anteckna i formuläret.)
4. Kan ni visa anläggningens underhållsjournal? (Finns det en underhållsjournal? Finns alla nödvändiga uppgifter i underhållsjournalen? Anteckna i
formuläret.)
5. Informera om när inspektionsformuläret lämnas till inspektionsobjektets
kontaktperson.
Efter inspektionen:

1. Kontrollera i Tukes register att den som utfört underhåll på anläggningen
är behörig.
2. Om allt är i sin ordning skickas en kopia av del 1 i formuläret för tillsynsinspektion till inspektionsobjektets kontaktperson (och vid behov till
miljöskyddsmyndigheten).
3. Om det observerades brister vid inspektionen (anläggningen har inte
inspekterats, inspektören var obehörig, underhållsjournalen saknas eller
är ofullständigt ifylld eller andra brister), ifylls även del 2 i formuläret för
tillsynsinspektion och skickas till inspektionsobjektets kontaktperson (och
den kommunala miljöskyddsmyndigheten eller NTM-centralen).
4. Om den konstaterade bristen är en obehörig inspektör, skicka en kopia av
blanketten till Tukes
Underhållsjournalen ska visa mängden och typ av ämne som anläggningen innehåller, mängden ämne som tillsatts, mängden tillvarataget ämne, när underhåll på anläggningen senast har utförts, vilka åtgärder som vidtagits, namnet på den verksamhetsutövare som utfört inspektionen och underskrift av den som utfört underhållet.
Underhållsjournalen ska på begäran visas upp för tillsynsmyndigheten.
1
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Bilaga 3. Inspektionsintervall för anläggningar innehållande
fluorerade växthusgaser och motsvarande mängder köldmedium
5 t CO2-ekv (kg),
50 t CO2-ekv (kg)
inspektionsinspektionsinterintervall
vall 6 mån
12 mån
(med läckagedetek(med läckagedetektor 12 mån)
tor 24 mån)

500 t CO2-ekv (kg)
(inspektionsintervall
3 mån)
obligatorisk
läckagedetektor ->
inspektionsintervall
6 mån

Köldmedium

GWP

R-23

14 800

0,34

3,37

33,78

R-32

675

7,41

74,07

740,74

R-134a

1 430

3,50

34,96

349,65

R-245fa

1 030

4,85

48,54

485,44

R-404A

3 922

1,27

12,75

127,49

R-407C

1 774

2,82

28,18

281,85

R-407F

1 825

2,74

27,40

273,97

R-410A

2 088

2,39

23,95

239,46

R-417A

2 346

2,13

21,31

213,13

R-422A

3 143

1,59

15,91

159,08

R-422D

2 729

1,83

18,32

183,22

R-426A

1 508

3,32

33,16

331,56

R-437A

1 805

2,77

27,70

277,01

R-507

3 985

1,25

12,55

125,47
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Bilaga 4. Ord och begrepp – Fluorerade växthusgaser
Fluorerad växthusgas
Fluorkolväten, perfluorkolväten, svavelhexafluorid och övriga växthusgaser som innehåller fluor eller
blandningar som innehåller något av dessa ämnen, förtecknade i bilaga I förordningen.
Fluorkolväten, HFC-föreningar
Ämnen i grupp 1 i förordningens bilaga I och blandningar i vilka något av dessa ämnen ingår
GWP, Global Warming Potential
Ett index som beskriver växthusgasens klimatuppvärmningspotential i jämförelse med koldioxidens
potential (GWP för koldioxid = 1, proportionering under en tidsperiod av 100 år). De värden som
anges i förordningen baserar sig på den fjärde utvärderingsrapporten från den mellanstatliga panelen
för klimatförändringar (IPCC)
HCFC-föreningar, delvis halogenerade kolväten
HCFC-föreningarna är kraftiga växthusgaser och de förstör ozonskiktet. Det HCFC-ämne som har
använts mest är köldmediet R-22. Sedan 2010 har det varit förbjudet att fylla på nya köldmedier av
denna typ. Fram till slutet av 2014 var det tillåtet att använda vid underhåll av HCFC-anläggningar
återvunna eller regenererade HCFC-föreningar. Från och med den 1 januari 2015 är användningen av
HCFC-föreningar vid underhåll helt förbjuden. En anläggning som innehåller HCFC-föreningar får
användas fortfarande men inga HCFC-föreningar får tillsättas. Regelbunden inspektion med avseende
på läckage ska genomföras fortfarande.
Hermetiskt, lufttätt sluten anläggning
En anläggning i vilken alla delar som innehåller fluorerade växthusgaser har tätats genom svetsning,
lödning eller liknande fast fogning och i vilken det kan finnas slutna eller skyddade serviceportar eller
ventiler för adekvat reparation eller slutbehandling, och vars läckagevärde empiriskt har konstaterats
vara mindre än tre gram per år under ett tryck som uppgår till minst en fjärdedel av det tillåtna maximitrycket.
Ton koldioxidekvivalenter, ton CO2-ekvivalenter (förkortn. t CO2-ekv)
En mängd växthusgas uttryckt som produkten av växthusgasens vikt i ton och dess GWP (t F-gas X
GWP = t CO2-ekv), ”omvandlad till koldioxid”, dvs. den mängd koldioxid som F-gasmängden motsvarar.
Montrealprotokollet, The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer
Det internationella Montrealprotokollet från 1987 är en överenskommelse om att skydda ozonlagret.
Det är det första internationella miljöavtal som alla världens länder har ratificerat. De fluorerade växthusgaserna hör inte till protokollet, men exempelvis Finland understöder tanken om att ansluta dem
till protokollet.
Phase down, etappvis minskning
En minskning av utsläppandet på marknaden enligt den nya F-gasförordningen av fluorerade växthusgaser och deras blandningar innebär att mängden gaser (i ton koldioxidekvivalenter) fram till 2030
gradvis minskar till 21 procent av nivån 2009–2012 inom EU.
Läckagevarningssystem
En kalibrerad mekanisk, elektrisk eller elektronisk anordning avsedd att upptäcka läckage av fluorerade
växthusgaser, och som ger larm om läckaget till innehavaren eller serviceföretaget.
Det finns mer definitioner i artikel 2 i F-gasförordningen.
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Formulär för tillsynsinspektion enligt statsrådets förordning 452/2009 – del 1
Tillsyn över underhållet av fast installerade kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar samt
släckanläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet eller F-gaser
Kontaktuppgifter till inspektören och tillsynsenheten
Inspektör:

Tillsynsenhet:

Inspektionsdatum:

E-post:

E-post:

Telefonnummer:

Telefonnummer:

Inspektionsobjekt
Företag/organisation:
Kontaktperson:

Gatuadress:

Telefonnummer och e-post:

Postnummer och
postanstalt:

Anläggning som inspekteras

Mängd
(CO2-ekv.
l. kg)

Köldmedium

2

Företag / person som utfört
underhållet

I Tukes
register

Ja
Serviceetikett
Ja

Nej

Underhållsjournal
ifylld
Ja
Nej

Anläggning som inspekteras

Inspektions1
intervall (mån)

Läckagedetektorsystem

Ja

Övriga anmärkningar

Nej

Mängd
(CO2-ekv.
l. kg)

Köldmedium

2

Företag / person som utfört
underhållet

I Tukes
register

Ja
Serviceetikett
Ja

Nej

Underhållsjournal
ifylld
Ja
Nej

Anläggning som inspekteras

Inspektions1
intervall (mån)

Läckagedetektorsystem

Ja

Övriga anmärkningar

2

Företag / person som utfört
underhållet

I Tukes
register

Ja
Serviceetikett
Ja

Nej

Underhållsjournal
ifylld
Ja
Nej

Inspektions1
intervall (mån)

Läckagedetektorsystem

Ja

Nej

Nej

Mängd
(CO2-ekv.
l. kg)

Köldmedium

Nej

Nej

Övriga anmärkningar

Nej

Fortsätter på nästa sida
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Formulär för tillsynsinspektion enligt statsrådets förordning 452/2009

Anläggning som inspekteras

Mängd
(CO2-ekv.
l. kg)

Köldmedium

2

Företag / person som utfört
underhållet

I Tukes
register

Ja
Serviceetikett
Ja

Nej

Underhållsjournal
ifylld
Ja
Nej

Inspektions1
intervall (mån)

Anläggning som inspekteras

Övriga anmärkningar

Läckagedetektorsystem

Ja

Nej

Mängd
(CO2-ekv.
l. kg)

Köldmedium

2

Företag / person som utfört
underhållet

I Tukes
register

Ja
Serviceetikett
Ja

Nej

Underhållsjournal
ifylld
Ja
Nej

Inspektions1
intervall (mån)

Anläggning som inspekteras

Nej

Mängd
(CO2-ekv.
l. kg)

Köldmedium

2

Företag / person som utfört
underhållet

I Tukes
register

Ja
Serviceetikett
Ja

Nej

Underhållsjournal
ifylld
Ja
Nej

Inspektions1
intervall (mån)

Läckagedetektorsystem

Ja

Nej

Övriga anmärkningar

Läckagedetektorsystem

Ja

Nej

Nej

Övriga anmärkningar

Nej

Tilläggsuppgifter:

Anteckningarna fortsätter på nästa formulär.
Inga brister observerades vid inspektionen.
Brister observerades vid inspektionen. Del 2 av formuläret för tillsynsinspektion ska fyllas i.
Kopia av formuläret överlämnad till inspektionsobjektets kontaktperson den:
1

Inspektionsintervall

Mängd köldmedium
≥ 5 t CO2 (hermetisk ≥ 10 t CO2)
≥ 50 t CO2
≥ 500 t CO2

Inspektionsintervall
12 mån
6 mån
3 mån

Inspektionsintervall om ett läckagedetektorsystem används
24 mån
12 mån
6 mån

Om anläggningen innehåller ett ämne som bryter ner ozonskiktet (t.ex. R-22), är motsvarande gränser 3 kg (inspektionsintervall 12 mån), 30 kg
(inspektionsintervall 6 mån) och 300 kg (inspektionsintervall 3 mån, om läckagedetektor inte används, då 6 mån)
Gränserna för anläggningarnas påfyllningsmängder är kylkretsspecifika. SRF 452/2009 gäller inte naturliga kylmedier (t.ex. CO2, ammoniak,
kolväten).
2

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) kylbranschregister:

Företag: http://rekisterit.tukes.fi/sv/Urakoitsijat/Verksamhetsutovare/
Personer: http://rekisterit.tukes.fi/sv/Urakoitsijat/Kylbranschens-behorighetsregister/

Säkerhets- och kemikalieverket, PB 66, (Semaforbron 12 B), 00521 HELSINGFORS. Tfn växel: 029 5052 000 www.tukes.fi
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Formulär för tillsynsinspektion enligt statsrådets förordning 452/2009 – del 2
Tillsyn över underhållet av fast installerade kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar samt
släckanläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet eller F-gaser

Brister som observerats vid tillsynsinspektionen och anvisningar till verksamhetsutövaren
1.

Anläggningen har inte inspekterats

Anläggningen ska inspekteras av en behörig person senast den ___.___._______

Anläggningens innehavare eller ägare måste se till att anläggningen inspekteras enligt de i förordningen fastställda intervallerna.
Personen eller verksamhetsutövaren som utför inspektionen eller underhållet måste ha ett behörighetscertifikat som beviljats
av Tukes. I anslutning till anläggningen ska det finnas ett meddelande (t.ex. en etikett) om när den senast inspekterades.

2.

Den som utförde inspektionen eller underhållet har inte varit behörig

Anläggningen ska inspekteras av en behörig person senast den ___.___._______.

Anläggningens innehavare eller ägare måste se till att anläggningen inspekteras enligt de i förordningen fastställda intervallerna.
Personen eller verksamhetsutövaren som utför inspektionen eller underhållet måste ha ett behörighetscertifikat som beviljats
av Tukes. I anslutning till anläggningen ska det finnas ett meddelande (t.ex. en etikett) om när den senast inspekterades.

3.

Märkning om köldmediets kvalitet och mängd fattas

Mängden och kvaliteten på köldmediet i anläggningen ska märkas ut på anläggningen eller i dess närhet senast
den ___.___._______.
4.

Underhållsjournalen saknas eller är bristfällig

Underhållsjournalen ska ställas i ordning senast den ___.___._______

Underhållsjournalen ska visa mängden och typ av ämne som anläggningen innehåller, mängden ämne som tillsatts, mängden
tillvarataget ämne, när underhåll på anläggningen senast har utförts, vilka åtgärder som vidtagits, namnet på den
verksamhetsutövare som utfört inspektionen och underskrift av den som utfört underhållet. Underhållsjournalen ska på
begäran visas upp för tillsynsmyndigheten.

5.

Serviceetiketten saknas eller är bristfällig

Serviceetiketten ska ställas i ordning senast den ___.___._______.
6.

Övriga brister, vilka? ________________________________________________________________________

Anvisningar: ___________________________________________________________________________________
Åtgärdas senast: ___.___._______

(fortsätt vid behov på baksidan av formuläret)

Anmält till Tukes (kylmalaite@tukes.fi eller kirjaamo@tukes.fi) (den ___.___._______), att företaget eller
personen som utfört underhåll på anläggningen __________________________ inte finns i Tukes register.
En kopia av formuläret överlämnad till:
Inspektionsobjektets kontaktperson
Den kommunala miljöskyddsmyndigheten: _______________________ /ELY-centralen:_____________________
Inspektörens underskrift: _____________________________
Datum: ___.___._______
Tillsynen grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet
(ozonförordningen), förordning (EU) nr 517/2014 om vissa fluorerade växthusgaser (F-gasförordningen) samt Statsrådets
förordning 452/2009 om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorerade
växthusgaser.
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