Formulär för tillsynsinspektion enligt statsrådets förordning 766/2016 – 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
som utfört underhåll på anläggningen:
inte finns i Tukes register.

), att företaget eller personen

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 766/2016 om kompetenskrav för den som hanterar anordningar som innehåller fluorerade växthusgaser eller ämnen
som bryter ned ozonskiktet.

