Rekommendation om
försäljning av utrustning
som innehåller fluorerade
växthusgaser
Försäljning till konsumenter
Anläggningar som innehåller fluorerade växthusgaser,
vars kylkretsar inte är hermetiskt tillslutna får säljas till
konsumenter om anläggningens kylkrets ska installeras
av en kvalificerad installatör (företag eller person).
Kravet gäller även försäljning i näthandel.
En yrkeskunnig installation är även till konsumentens fördel, eftersom
det garanterar att anläggningen fungerar på ett effektivt sätt. På grund
av vårdslösa installationer kan anläggningen läcka fluorerade gaser och
dess funktion kan äventyras. Installationen kan även påverka giltigheten
av anläggningens garanti.
Typiska anläggningar innehållande fluorerade växthusgaser (F-gaser),
vars installation kräver att anläggningens kylkrets monteras på plats är
luftvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar av typen split. Vanliga
F-gaser som används som kylmedium är till exempel R-134a, R-404A,
R-407C, R410A och R-32.
Miljöministeriet och Finlands miljöcentral rekommenderar
att anläggningar som innehållar F-gaser, vars installation
kräver att anläggningens kylkrets monteras på plats säljs till
konsumenten tillsammans med installation.

Mer information:

Om en förfylld anläggning säljs utan installation ska försäljaren se till att anläggningen installeras av en behörig
installatör. Nödvändiga uppgifter ska begäras av kunden
innan anläggningen säljs, till exempel på en separat blankett.
En förteckning över i Finland registrerade installationsföretag som uppfyller behörighetskraven finns på Säkerhets- och kemikalieverket Tukes webbplats på adressen
http://rekisterit.tukes.fi/?lang=sv. I Finland kan även verka
installationsföretag som har beviljats behörighet i ett annat
medlemsland och som kan påvisa sin behörighet med ett
separat intyg.
Försäljningen av anläggningar innehållande fluorerade
växthusgaser till konsumenter regleras av den så kallade
F-gasförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser, artikel
11.5). Syftet med lagstiftningen är att minska utsläpp på
grund av felinstallerade anläggningar.
Försäljaren ska på begäran uppvisa för tillsynsmyndigheten
handlingar som påvisar att försäljningen av anläggningen
till konsumenten uppfyller kraven i F-gasförordningen.
Det rekommenderas att handlingarna förvaras i tre år.
I Finland ansvarar Finlands miljöcentral för övervakningen.

►►Exempelblankett: Köp av anläggningar innehållande F-gaser – anmälan om användning

av behörigt installationsföretag (suomi.fi)

►►www.ymparisto.fi/fkaasut
►►Förfrågningar: ods.f-kaasut@syke.fi
►►http://rekisterit.tukes.fi/?lang=sv
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