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FÖRORD

Denna guide innehåller anvisningar om myndighetstillsynen för att förhindra ut-
släpp i atmosfären av gaser som bryter ned ozonskiktet och F-gaser. Tillsynen ut-
går från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen 
som bryter ned ozonskiktet (ozonförordningen) samt förordning (EG) nr 842/2006 
om vissa fluorerade växthusgaser (F-gasförordningen). I Finland har tillsynen en-
ligt dessa förordningar och behörighetsvillkoren i anknytning till dem fastställs 
i statsrådets förordning 452/2009 om underhåll av anläggningar som innehål-
ler ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorerade växthusgaser, i fort-
sättningen kallad underhållsförordningen. Förordningens tillsynsmyndigheter 
är ELY-centralerna och de kommunala miljöskyddsmyndigheterna samt hälsos-
kyddsmyndigheterna, livsmedelstillsynsmyndigheterna och tillsynsmyndighe-
terna för konsumtionsvaror och konsumenttjänster, vilka ser till att förordningen 
efterlevs inom de egna verksamhetsområdena. Denna guide kan användas av alla 
tillsynsmyndigheterna. Guiden har tagits fram av Finlands miljöcentral och vid 
upprättandet bistod följande expertgrupp med råd och värdefulla kommentarer:  

Eliisa Irpola, miljöministeriet
Eeva Nurmi, miljöministeriet
Magnus Nyström, miljöministeriet
Seppo Sarkkinen, miljöministeriet
Markus Kauppinen, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) 
Merja Rajamäki, Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)
Heli Antson, ELY-centralen i Nyland 
Terhi Vanala, ELY-centralen i Mellersta Finland
Nora Kankaanrinta, Helsingfors stads miljöcentral
Katja Ohtonen, Esbo stads miljöcentral
Tarja Hartikainen, Kommunförbundet
Vesa Valpasvuo, Kommunförbundet
Heli Lampela, Tullverket
Petri Hannula, Kylföreningen i Finland rf

Guidens författare från SYKE: 
Tapio Reinikainen, överinspektör
Juudit Ottelin, forskare
Nufar Finel, överinspektör 
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Förkortningar som används

ELY-central Närings-, trafik- och miljöcentralen 
SYKE Finlands miljöcentral
Tukes Säkerhets- och kemikalieverket (tidigare Säkerhetsteknik-
 centralen)
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 842/2006 om vissa
  fluorerade växthusgaser
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 kylmedier 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 an-
vändningen 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 frigör fortfarande från gamla anläggningar och 
den ökande växthuseffekten har en nedbrytanden verkan på ozonskiktet i den övre 
atmosfären. 

När det blev förbjudet att använda CFC-föreningar övergick man i stor utsträck-
ning till HCFC-föreningar, dvs. delvis halogenerade kolväten, som inte bryter ned 
ozonskiktet i samma grad. Numera har man kommit överens om en tidsplan för när 
även HCFC-föreningarna ska sluta användas (se kapitel 6). Idag har CFC- och HCFC-
föreningarna huvudsakligen ersatts med HFC-föreningar, alltså fluorkolväten, som 
lämpar sig väl för samma användningsområden (bild 1). 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 högspännings-
brytare. F-gaserna bryter inte ned ozonskiktet, men de är starka växthusgaser och 
ingår i Kyotoprotokollets tillämpningsområde. De vanligaste F-gasernas globala upp-
värmningspotential, GPW (Global Warming Potential), varierar mellan 120 och 22 800 
(se även bilaga 1). Värdet jämförs med GWP för koldioxid, vilket är 1. Koldioxid är 

Bild 1. Utvecklingen av användningen av kylmedier från CFC-föreningar via HCFC- och HFC-före-
ningar till miljövänliga alternativ. 
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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 kylmedier eller till exempel de HFO-föreningar (HydroFluoro-
Olefins) som är i utvecklingsstadiet. Dessa alternativa ämnen har liten effekt på den 
globala uppvärmningen och ingen nedbrytande verkan på ozonskiktet. Naturliga 
kylmedier, såsom ammoniak och kolväten, har redan länge använts parallellt med 
andra kylmedier och nya tillämpningar utvecklas ständigt. 

Syftet med de nya lagstiftningarna är att säkerställa att det inte sker några utsläpp 
i atmosfären av ämnen som bryter ned ozonskiktet eller av starka växthusgaser. Ge-
nom 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. 
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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 kylmedier i 
kylanläggningar, luftkonditioneringsanläggningar och värmepumpar. Ämnena kan 
dessutom användas som bland annat släckmedel, lösningsmedel och drivgas. 

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 (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet trädde 
i kraft den 1 januari 2010. Den ersatte den gamla förordningen (EG) nr 2037/2000. F-
gasförordningen (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser trädde i kraft i juli 
2007, men den håller för närvarande på att förnyas. 

Syftet med ozonförordningen är att förhindra nedbrytningen av ozonskiktet i enlig-
het med det internationella Montrealprotokollet. Ozonförordningen ställer strängare 
krav än Montrealprotokollet på tidsplanen för när ämnen ska sluta användas. För-
ordningen gäller ämnen som bryter ned ozonskiktet och dessa specificeras i förord-
ningens bilaga. Till dessa ämnen räknas bland annat CFC- och HCFC-föreningar, 
haloner och metylbromid. Förordningen innehåller bestämmelser om när dessa äm-
nen 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. Båda förordningarna innehåller bestämmelser 
om underhållet på anläggningar och förhindrandet av läckage från dem. I den fin-
ländska lagstiftningen finns dessa bestämmelser i 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. 

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.

3.2  

Underhållsförordningen
Underhållsförordningen (statsrådets förordning 452/2009) gäller personer och verk-
samhetsutövare som installerar eller utför underhåll eller service på anläggningar 
som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorerade växthus-
gaser. Förordningen tillämpas dessutom på personer och verksamhetsutövare som 
sköter avfallshanteringen av anläggningar som innehåller ovan nämnda ämnen. I för-
ordningen 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 base-
rade på fluorerade växthusgaser, vilka innehåller de ozonnedbrytande ämnen eller 
fluorerade växthusgaser som specificeras i förordningens bilaga. 
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3.2.1  
Behörighetsvillkor för dem som utför 
underhållsarbete på anläggningar (2–8 §)

I förordningen fastställs behörighetsvillkor för dem som utför underhållsarbete på 
tidigare nämnda anläggningar. Behörighetsvillkoren varierar beroende på anlägg-
ningstypen. Den som installerar eller utför underhåll och service på anläggningar 
och den som hanterar kylmedier ska genomgå de utbildningar som specificeras i 
förordningen. 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 värmepumpsanlägg-
ningar, släckanläggningar eller luftkonditioneringsanläggningar i fordon samt verk-
samhetsutövare som sköter avfallshanteringen för de i lagen avsedda anläggning-
arna 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  

Anmälningsskyldighet för dem som utför 
underhållsarbete på anläggningar (10–11 §)

Verksamhetsutövaren ska lämna en anmälan till Tukes innan underhållsarbete, hante-
ring 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 upprättar 
en lista över verksamhetsutövare som lämnat en anmälan. Bådadera finns på web-
ben på följande adress: http://www.tukes.fi/fi/Rekisterit/kylmalaitteet-rekisterit/. 

3.2.3  
Skyldigheter för anläggningens innehavare och ägare (12 §)

Innehavaren av eller ägaren till fast installerade kyl-, luftkonditionerings- och vär-
mepumpsanläggningar samt släckanläggningar som innehåller ett sådant ämne 
som nämns i lagstiftningen ska se till att anläggningen inspekteras regelbundet. 
Inspektionsintervallet beror på 
anläggningens storlek. Anlägg-
ningar innehållande minst 3 kg 
ämne inspekteras årligen, anlägg-
ningar innehållande minst 30 kg 
ämne inspekteras en gång per 
sex månader och anläggningar 
innehållande minst 300 kg ämne 
inspekteras en gång per tre måna-
der. Om ett läckagedetektorsys-
tem är i bruk kan inspektions-
intervallerna förlängas. Då ska 
anläggningar innehållande minst 
30 kg ämne inspekteras en gång 

Hermetiskt slutna anläggningar
Ett lufttätt slutet system är ett system i vil-
ket alla enheter som innehåller köldmedium 
tätats genom svetsning, hårdlödning eller lik-
nande fast hopfogning, vilket kan inbegripa 
förslutna ventiler och förslutna serviceportar 
som på ett tillfredsställande sätt möjliggör 
reparationer eller bortskaffande, och som 
har ett fastställt läckage som är mindre än 
tre gram per år under ett tryck som uppgår 
till minst en fjärdedel av det tillåtna maximi-
trycket (F-gasförordningen, artikel 2.11).
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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 läcka-
gedetektorsystem. Läckagedetektorsystemet ska inspekteras en gång per år. Herme-
tiskt, 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 kylmedier inte kan läcka ut (och det inte går att komma åt kylkretsen 
utan att förstöra rören).

Anläggningens innehavare eller ägare ska se till att den som utför inspektionen 
eller verksamhetsutövaren har ett certifikat över behörighet utfärdat av Tukes i en-
lighet 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, 
när underhåll på anläggningen senast har utförts, vilka åtgärder som vidtagits, nam-
net på den verksamhetsutövare som utfört inspektionen och underskrift av den som 
utfört underhållet. 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. Se till att anläggningen inspekteras enligt de i förordningen fastställda 
   intervallerna.
2. Se till att personen som utgör inspektionen är behörig.
3. Föra en underhålls- och inspektionsjournal.

3.2.4  

Tillsynsmyndigheterna (13 §)
Enligt 13 § i underhållsförordningen finns bestämmelser om tillsynsmyndigheterna 
i 22 § i miljöskyddslagen (86/2000). Förordningens tillsynsmyndigheter är ELY-cen-
tralerna och de kommunala miljöskyddsmyndigheterna samt hälsoskyddsmyndig-
heterna, tillsynsmyndigheterna för konsumtionsvaror och konsumenttjänster samt 
livsmedelstillsynsmyndigheterna, vilka ser till att förordningen efterlevs inom de 
egna verksamhetsområdena. 

Om det vid tillsynen konstateras att behörighetsvillkoren i förordningen inte har 
uppfyllts, ska tillsynsmyndigheterna underrätta den behöriga ELY-centralen om detta 
ELY-centralen ska därefter underrätta ozon- och F-gasförordningarnas behöriga myn-
dighet om saken (vid publiceringstidpunkten Finlands miljöcentral SYKE)1. Om det 
vid tillsynen konstateras att anläggningens ägare eller innehavare har försummat sina 
skyldigheter enligt 12 § (bl.a. underhållsjournalen), ska den behöriga ELY-centralen 
eller den kommunala miljöskyddsmyndigheten underrättas om detta. 

Förvaltningstvång kan användas för att rätta till en försummelse att uppfylla kra-
ven i förordningen. Bestämmelser om förvaltningstvång finns i 13 kap. i miljöskydds-
lagen. Enligt 87 § i miljöskyddslagen beslutar Finlands miljöcentral om förbud eller 
åläggande när överträdelsen gäller iakttagande av ozon- eller F-gasförordningarna 
eller statsrådets förordning 452/2009, men förbud mot användning av en enskild 
anläggning som strider mot bestämmelserna meddelas eller åläggande att fullgöra 
underhållsskyldighet ges dock av ELY-centralen eller den kommunala miljöskydds-
myndigheten. 

1  Ozon- och F-gasförordningarnas behöriga myndighet är vid publiceringstillfället Finlands miljöcentral 
SYKE. Uppgiften är planerad att överlåtas till Tukes från och med början av 2013.
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4 Översikt över tillsynen

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

Kapitel 5 innehåller anvisningar för bristfälliga situationer. 

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

Hälsoskydds- och 
livsmedelsmyndigheterna

Anmälan till den 
kommunala miljöskydds-
myndigheten eller ELY-
centralen

Kommunala 
miljöskydds-
myndigheter 

ELY-centralerna

Inspektioner enligt tillsyns-
programmen samt inspektion-
er med anknytning till fall som 
anhängiggjorts på basis av 
anmälan från olika parter

Finlands 
miljöcentral SYKE1

Anmälningar om obehöriga 
verksamhetsutövare till SYKE1

Åtgärder, t.ex. 
näringsförbud för 
kylinstallationer

Information

Tukes

Tullen Tillsyn av import och export 
av anläggningar och ämnen

Upprätthållande av 
behörighetsregister

Inspektion av 
underhållsjournaler m.m. i 
samband med egna 
inspektioner

Skriftlig uppmaning till 
verksamhetsutövaren

Tillsyn över anläggningar 
på marknaden

Skriftlig anmälan 
om försummelse till 
SYKE1

Åtgärder, t.ex. 
användningsförbud 
för anläggningen 
(se punkt 5.3) 

Anmälan om olaglig 
import och export samt 
om åtgärder till SYKE1

Rapportering 
av olaglig 
handel till 
kommissionen 
via SYKE1

Skriftlig uppmaning till
verksamhetsutövaren

1Ozon- och F-gasförordningarnas behöriga myndighet är vid publiceringstillfället Finlands miljöcentral SYKE. 
Uppgiften är planerad att överlåtas till Tukes från och med början av 2013.



14  Miljöförvaltningens anvisningar  3sv | 2012

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, inklu-
sive 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 tillsynskampan-
jerna. 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 
○	 ishallar 
○	 luftkonditioneringsanläggningar i stora fastigheter
○	 högspänningsbrytare.

2. Vilka anläggningar inom tillsynsområdet innehåller ämnen som bryter ned ozon-
skiktet? 

•	 Vilka	 anläggningar	 inom	 tillsynsområdet	 innehåller	 släckanläggningar	med	
halon?
○	 t.ex. försvarsmaktens och telekommunikationsföretagens kommunikations-

centraler
•	 Används	fortfarande	anläggningar	som	innehåller	CFC-ämnen?

○	 t.ex. små kylaggregat (chiller) i butiker 
•	 Vilka	anläggningar	inom	tillsynsområdet	innehåller	HCFC-ämnen?	

○	 t.ex. ishallar (kylmedium R-22)
•	 Alla	objekt	som	innehåller	ämnen	som	bryter	ned	ozonskiktet	finns	på	priorite-

ringslistan för riskbedömningen.
•	 Haloner	har	 störst	nedbrytande	effekt	på	ozonskiktet	och	CFC-ämnen	är	de	

näst mest skadliga, men även HCFC-ämnen och HFC-ämnen måste samlas in 
på lämpligt sätt för bortskaffande på anläggningar för riskavfall.

•	 Vilken	är	den	ozonnedbrytande	potentialen	 (ODP)	 för	kylmediet	eller	släck-
medlet som används? ODP- och GWP-värden för de vanligaste ämnen finns 
i bilaga 1 till dessa tillsynsanvisningar. I bilagorna till ozonförordningen och 
F-gasförordningen finns alla nödvändiga ODP- och GWP-värden.

3. Vilken är den globala uppvärmningspotentialen för kylmediet eller släckmedlet 
som används?

○	 Innehåller anläggningen t.ex. 404A-kylmedier (GWP, 3 922)? 
○	 Närmare information om den globala uppvärmningspotentialen finns i bilaga 

1 till dessa anvisningar och bilaga 1 till F-gasförordningen (842/2006).
○	 Högspänningsbrytare innehåller svavelhexafluorid (SF6), vilken är den allra 

kraftigaste växthusgasen (GWP, 22 800). Dessa anläggningar ska helst ha ett 
automatiskt läckagedetektorsystem.
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4. Vilka anläggningar läcker mycket? 
○	 Gamla anläggningar som innehåller s.k. underhållskylmedier kan läcka mycket.
○	 I anläggningens journal för läckagekontroller framgår den årliga läckagepro-

centen.
○	 Mobila anläggningar läcker ofta mycket eftersom anslutningarna till deras kyl-

kretsar utsätts för vibrationer.
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5 Tillsynsarbetet i praktiken

5.1  
Anläggningar som tillsyn ska utföras på
Anläggningar som tillsyn ska utföras på 
är kyl-, luftkonditionerings- och värme-
pumpsanläggningar samt släckanlägg-
ningar som innehåller minst tre kilo F-gaser 
eller ämnen som bryter ned ozonskiktet (se 
även 5.2.2). I vanliga kylanläggningar och 
värmepumpar för hushåll finns sällan så 
mycket som tre kilo kylmedium, och där-
för omfattas de inte av tillsynen. Typiska 
anläggningar som tillsyn ska utföras på är 
till exempel kylanläggningar i livsmedels-
industrin och butiker, kylsystem för kyl-
rum i restauranger m.m., kylanläggningar 
i ishallar, luftkonditioneringsanläggningar 
och värmepumpar i stora byggnader samt kylsystem i server- och datorrum. Släckan-
läggningar 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 delar: förångare, kompressor, 
kondensor och expansionsventil. Delarna kopplas samman med rör, i vilka kylme-
diet 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 kom-
pressorenheten. 

Bild 4 visar funktionsprincipen för en värmepump. Värme från luften (eller mark 
eller vatten) samlas i värmepumpens förångare, som sedan förångar kylmediet som 
cirkulerar i kylkretsen. Kylmedierna är oftast gaser som förångas vid mycket låga 
temperaturer. Det förångade kylmediet leds till kompressorn, där gastrycket höjs 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 tempe-
ratur sänks. Den kalla vätskan återförs till förångaren där cirkulationen börjar om 
på nytt. 

Obs! 
Anläggningar som innehåller så kall-
lade naturliga kylmedier tillhör inte 
de anläggningar som kräver tillsyn 
enligt underhållsförordningen. De 
naturliga kylmedierna är bl.a. koldi-
oxid (CO2, R-744), kolväten (icke-
halogenerade, t.ex. propan) och 
ammoniak (NH3, R-717). En under-
hållsjournal behöver inte föras för 
anläggningar som innehåller dessa 
ämnen. 
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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 utomhusen-
heten, alltså aggregatet som består av kompressorn och kondensorn (bild 5). Typiska 
användningsområden är kylning av kylrum i restauranger o. dyl. och den typiska 
mängden kylmedium är 3–30 kg.

Bild 4. Värmepumpens funktionsprincip och anläggningens huvuddelar.

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). 

Expansionsventil

Förångare Kondensor

Kompressor

Samlar 
in värme

Avger 
värme

5.1 2  

Stora kylanläggningar

I stora kylanläggningar, i till exempel stora butiker, är kompressorerna och kon-
densorerna oftast separerade. Butikens kylanläggning fördelas vanligtvis mellan 
två kompressoraggregat bestående av flera kompressorer. Det ena aggregatet tjänar 
kylutrustningen och den andra frysutrustningen. Bild 6 visar frysskåp som är van-
liga i butiker. Kylmediet som förångas i skåpens förångarelement går först via ett 
rör till kompressoraggregatet (bild 7) i butikens maskinrum och därefter vidare till 
kondensorn (bild 8) som är placerad på yttertaket. Från kondensorn återvänder det 
kondenserade kylmediet först till vätskebehållarna (bild 7) som finns i anslutning till 
kompressoraggregatet och därifrån åter tillbaka till butikens utrustning. 
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Bild 6. Frysskåp i en butik. (Bild: Pertti Hakala)

Bild 7. Kompressoraggregat och behållare för kylmedium för butikens frysutrustning. Kompres-
soraggregaten är ofta placerade i maskinrummet eller i dylika tekniska utrymmen. (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 luftkonditio-
neringsaggregat (bild 9), kylbalkar, splitaggregat eller kylning av tilluft. Kylningen i 
luftkonditioneringsanläggningar fungerar ofta via vattencirkulation. Då är kylanlägg-
ningen som innehåller kylmedium en vattenkylare, och kylkretsen befinner sig helt 
och hållet inuti den (bild 10). 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 kylmedium anges vilket ämne 
anläggningen innehåller och hur mycket (se punkt 5.2). 

Bild 8. Luftkylda kondensorer på byggnadens tak. (Bild: Pertti Hakala)

Bild 9. Till vänster fläktkonvektorer som installeras i taket eller placeras på golvet, till höger per-
manenta luftkonditioneringsaggregat. Dessa anläggningar är ofta vattenburna, och kylanläggningen 
som innehåller kylmedium och som ska inspekteras är därför en vattenkylare (se bild 10). Typisk 
mängd kylmedium 3–30 kg. (Bild: Koja Oy)
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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). 

Bild 10. Olika vattenkylare bl.a. för byggnaders luftkonditioneringsanläggningar. 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 kylmedium är 3–30 kg i anlägg-
ningarna uppe till vänster och 30–300 kg i övriga anläggningar. (Bild: Koja Oy)

Den väsentligaste informationen (uppgifter om anläggningens kylmedium, servi-
cetikett och underhållsjournal) finns i regel i anslutning till kompressorn oavsett 
anläggningstyp. Om allt är i sin ordning behöver övriga anläggningsdelar inte 
kontrolleras i samband med inspektioner enligt underhållsförordningen. 

5.2  

Anläggningarnas inspektionspunkter
Vid tillsyn över anläggningar behövs uppgifter om vilket kylmedium anläggningen 
innehåller och i vilken mängd (etikett eller skylt på anläggningen, t.ex. som på bild 11). 
Uppgifter om kylmediet i anläggningen kan även finnas i underhållsjournalen. I april 
2008 trädde förordningen (EG) nr 1494/2007 i kraft, enligt vilken anläggningar som 
släpps ut på marknaden ska märkas med mängden F-gas i kilo. För anläggningar som 
släpptes på marknaden före april 2008 bör uppgifter om kylmedier finnas åtminstone 
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i underhållsjournalen. Dessutom ska anläggningen ha en serviceetikett eller motsva-
rande där det framgår när anläggningen senast inspekterades och/eller underhölls 
och när nästa läckagekontroll eller underhåll ska utföras (bild 12). På etiketten framgår 
även vilket företag som utförde det senaste underhållet. I underhålls- och inspektions-
journalen finns information om utförda underhållsarbeten och inspektioner för en 
längre period samt om till exempel eventuella läckage och deras åtgärder. På bild 13 
finns en ifylld exempelsida från en underhållsjournal. Underhållsjournalen förvaras 
vanligen i närheten av anläggningen, och kylanläggningens innehavare måste visa 
den för myndigheten på begäran. 

Vid tillsynen kontrolleras att det finns en underhållsjournal, att den är korrekt ifylld 
och att underhållsintervallet följer lagstiftningen. Nedan finns en checklista för tillsy-
nen över anläggningar. I bilaga 2 finns en lista med exempel på frågor som kan ställas 
vid en tillsynsinspektion. I bild 14 anges underhållsintervallen för anläggningar av 
olika storlek och exempel på typiska anläggningar i respektive storleksklass.

Bild 11. En skylt på en anläggning 
där det framgår att kylmediet är 
R-404A (F-gas). 

Bild 12. Ett exempel på en kylanlägg-
nings serviceetikett. Etiketter och 
underhållsjournaler (nedre bilden) för 
kylanläggningar kan beställas hos Suo-
men kylmäliikkeiden liitto: www.skll.fi/
www/order.php?card=2.
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Bild 13. En ifylld exempelsida i underhållsjournalen för en luftkonditioneringsanläggning i en stor 
kontorsbyggnad.

1. Kylmediet i anläggningen och
mängden kylmedium (på 
serviceetiketten eller i 
underhållsjournalen)

Minst 3 kilo F-gas eller ämne som 
bryter ned ozonskiktet = 
anläggning som ska inspekteras

Anläggning som innehåller mindre 
än 3 kilo kylmedium eller naturligt 
kylmedium = ska inte inspekteras

2. Serviceetikett
- Finns sådan?
- Underhållsintervall: minst 3 kg = 12 mån., minst 30 kg = 6 mån., 

minst 300 kg = 3 mån., såvida inget läckagedetektorsystem 
används, då är underhållsintervallen: minst 30 kg = 12 mån., 
minst 300 kg = 6 mån.

- Finns företaget som utfört underhållet i Tukes register? 
(http://www.tukes.fi/fi/Rekisterit/kylmalaitteet-rekisterit/)

3. Underhålls- och inspektionsjournal
- Finns sådan?
- Underhållsintervall
- Annan närmare information vid behov (t.ex. läckagemängd)

Checklista för tillsynsinspektioner av anläggningar
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5.2.1  

Formulär för tillsynsinspektion

Bifogad till denna guide finns ett formulär som kan tas med och fyllas i vid en till-
synsinspektion. Formuläret passar alla tillsynsmyndigheter. Formuläret består av 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 inspektions-
myndigheter förutom miljöskyddsmyndigheterna en kopia av formuläret till den 
behöriga ELY-centralen eller den kommunala miljöskyddsmyndigheten för fortsatta 
åtgärder (se även punkt 5.3). 

Formuläret omfattar även inspektionen av energieffektiviteten i fastigheters luft-
konditioneringsanläggningar (lag 489/2007 om inspektion av energieffektiviteten 
hos kylanläggningarna i en byggnads luftkonditioneringssystem), eftersom dessa 
inspektioner i praktiken utförs av samma aktörer som inspektionerna av underhåll 
och läckage. Även behörighetsvillkoren är desamma för utövare av energieffektivitets-
inspektioner. Lag 489/2007 fastslår att ”sådana kylanläggningar i ett luftkonditionerings-
system i en byggnad eller del av den som har en nominell kyleffekt på minst 12 kilowatt och 
vilkas effekt baserar sig på användningen av en kompressor ska inspekteras minst en gång på 
fem år” (1 §, 1 mom.) och att ”den som äger en byggnad skall sörja för att kylanläggningarna 
i byggnadens luftkonditioneringssystem är inspekterade på behörigt sätt” (2 §). 

Bild 14. Hur mängden köldmedium och läckagedetektorsystemet påverkar inspektionsintervallet. 
(Bild: MV-jäähdytys Oy) 

Obs!
Gränserna för anläggningarnas påfyllningsmängder (3 kg, 30 g, 300 kg) är kylkrets-
specifika. Varje kylkrets inspekteras som en separat anläggning och underhållsin-
tervallet fastställs därefter.
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5.2.2  
Om kylmediernas förkortningar

Kylmedierna har oftast förkortningar som börjar med bokstaven R (förkortning av 
ordet Refigerant, ”kylmedium”) 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 för-
kortningar samt ODP- och GWP-värden för vanliga och begränsade samt vissa na-
turliga kylmedier. Det finns många olika kylmedier 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 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 exem-
pelvis Suomen kylmäyhdistys eller Finlands miljöcentral (kontaktuppgifter finns i 
slutet av guiden). 

Av de naturliga kylmedierna har användningen av kolväten (isobutan, propan 
osv.) i princip begränsats till hushållens småanläggningar eftersom kolväten är lättan-
tändliga gaser. I anläggningar som innehåller minst tre kilo kylmedier är de naturliga 
kylmedierna i praktiken enbart ammoniak eller koldioxid. De används fortfarande 
ganska sällan, men blir visserligen allt vanligare. Grovt uppskattat drivs i dagsläget 
cirka 1 procent av alla trekilosanläggningar med naturliga kylmedier. Resterande 99 
procent omfattas av tillsynen. 

Sedan 1995 har det funnits ett förbud mot import och tillverkning av anläggningar 
innehållande CFC-föreningar, och CFC kan därför endast finnas i anläggningar från 
tiden före förbudet. En anläggning som innehåller CFC-föreningar får användas, men 
ytterligare kylmedium får inte tillsättas. I praktiken är anläggningar som innehåller 
CFC-föreningar i slutet av sin brukscykel. Anläggningar som tas ur bruk utgör risk-
avfall och ska återvinnas på lämpligt sätt och kylmedierna i anläggningarna måste 
tas tillvara och överlämnas för bortskaffande enligt gällande bestämmelser (t.ex. till 
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 hälsoskyddsmyndigheterna2 
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 si-
tuationen). En kopia av formuläret ska skickas till den kommunala miljöskyddsmyn-
digheten eller den behöriga ELY-centralen. När tidsfristen har löpt ut kontrollerar 
miljöskyddsmyndigheterna om verksamhetsutövaren har följt uppmaningen och 
vidtar vid behov fortsatta åtgärder. 

2  Tillsynen enligt EU:s ozon- och F-gasförordningar samt SRf 452/2009 är avgiftsfri.
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5.3.2  
Anvisningar till de kommunala miljöskyddsmyndigheterna 
och ELY-centralerna

Enligt 13 § i statsrådets förordning 452/2009 (underhållsförordningen) finns bestäm-
melser om tillsynsmyndigheterna i 22 § i miljöskyddslagen (86/2000). ELY-centralerna 
och de kommunala miljöskyddsmyndigheterna ansvarar för den allmänna tillsynen 
och den utförs i regel i samband med övrig tillsyn. Dessutom kan övriga tillsyns-
myndigheter, verksamhetsutövare eller enskilda personer anmäla missförhållanden. 

Oavsett från vilket håll uppgifterna om missförhållandena kommer kan nedan-
stående anvisningar följas. 

Anläggningen har inte 
inspekterats

Inspektören har inte varit 
behörig

Underhållsjournalen saknas 
eller är bristfällig

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

Gör en skriftlig1 anmälan om ärendet till 
den behöriga ELY-centralen, som 
vidarebefordrar informationen till ozon-
och F-gasförordningarnas behöriga 
myndighet (vid publiceringstillfället 
SYKE).

Ge verksamhetsutövaren 
en skriftlig1 uppmaning att 
åtgärda försummelsen.

Gör en skriftlig1 anmälan om ärendet till 
den kommunala miljöskyddsmyndigheten 
eller den behöriga ELY-centralen.

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

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

Anläggningen 
har inte 
inspekterats

Inspektören har 
inte varit behörig

Underhålls-
journalen saknas 
eller är bristfällig

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

1) Kontrollera i Tukes register 
(http://www.tukes.fi/fi/Rekisterit/kylmalaitteet-rekisterit/) 
om företaget har gjort den nödvändiga anmälan och/eller om 
personen som utfört underhållet finns i behörighetsregistret.

2) Kontakta ozon- och F-gasförordningens behöriga myndighet 
(vid publiceringstillfället SYKE): ODS.F-kaasut@ymparisto.fi
och överlämna det ärenderelaterade materialet till 
myndigheten samt anmäl ärendet till ELY-centralen för 
kännedom.

3) Ärendet övergår till ozon- och F-gasförordningens behöriga 
myndighet (vid publiceringstillfället SYKE).

4) Om uppmaningen inte har följts kan förvaltningstvång enligt 
MSL 87 § användas (skyldighet att uppfylla
underhållsskyldigheten eller användningsförbud). Åläggandet 
kan effektiveras med vite eller hot om att verksamheten 
avrbyts.

5) Förfarandet för förvaltningstvång och straffprocessen är inte 
beroende av varandra, brottmålet kan därför anhängiggöras 
utifrån situationen redan innan förvaltningstvångsärendet 
hanteras.

1) Om informationen kommer från annat håll än den egna 
inspektionen, kontrollera att uppgifterna stämmer.

2) Ge anläggningens ägare eller innehavare en skriftlig1

uppmaning att åtgärda försummelsen inom en viss tid.
3) När tidsfristen löper ut kontrolleras att uppmaningen har följts.
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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 ozon- och F-gasförordningarnas behöriga myndighet (vid publiceringstillfället 
SYKE). Innan detta bör den kommunala miljöskyddsmyndigheten eller ELY-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 behörighetsvillkoren finns på miljöförvaltningens webbplats: www.ymparis-
to.fi > Företag och sammanslutningar > Kemikaliefrågor > Pätevyysvaatimukset 
otsonikerrosta heikentäviä aineita ja fluorihiilivetyjä käsittelevälle henkilöstölle 
(endast på finska))

2. Spara reklam där företaget marknadsför tjänsterna i fråga.
3. Be en kund om skriftlig information att denna har köpt underhålls- eller instal-

lationstjänster av företaget i fråga.

Utredningen lämnas till ozon- och F-gasförordningens behöriga myndighet (vid 
publiceringstillfället SYKE) 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 installations- 
och underhållstjänster med stöd av § 4 i lagen:

- Bestämmelser om säkerheten gällande kyl-, luftkonditionerings- och värme-
pumpsanläggningar 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 mark-
nadstillsynen 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 förbrukningsva-
ror.

- Bestämmelser om behörighetsvillkoren gällande installations- och underhåll-
stjänster för kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar för kon-
sumenters hushållsbruk finns i underhållsförordningen (452/2009) samt elsä-
kerhetslagen (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 kylmedier 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 konsumentsäker-
hetslagens (920/2011) bestämmelser om konsumenttjänster.

För den händelse att de kommunala konsumentsäkerhetsmyndigheterna kontaktas 
angående säkerheten vid installation av eller underhållsarbete på kyl-, luftkonditio-
nerings- och värmepumpsanläggningar (eller i händelse av reklamation av dessa), 
gäller följande anvisningar:

- Ärenden som gäller risker med en anläggning överförs enligt 21 § i förvaltnings-
lagen (434/2003) till Tukes. Tukes övervakar elmaterielens överensstämmelse 
med krav och säkerhet i enlighet med elsäkerhetslagen (410/1996). 
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- Ärenden som gäller bristande behörighet för installation eller underhållsarbeten 
överförs till ELY-centralen, som i sin tur informerar den behöriga myndigheten 
om ärendet. Se närmare anvisningar i punkt 3.2.4, 5.3.1 och 5.3.2.

- 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 produk-
ter 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 kylmedierna, till 
exempel det mycket vanliga kylmediet R-22, 
som fortfarande finns i många anläggningar 
som är i bruk. HCFC-föreningarna är starka 
växthusgaser och de har dessutom en ned-
brytande effekt på ozonskiktet. I ozonförord-
ningen finns en tidsplan för när HCFC-för-
eningar ska sluta användas. Sedan 2010 har 
det varit förbjudet att fylla på nya kylmedier 
av denna typ. Fram till utgången av 2014 är 
det tillåtet att använda återvunna eller re-
genererade HCFC-föreningar vid underhåll 
av gamla HCFC-anläggningar. Återvunnet HCFC-medium får fram till utgången av 
2014 användas i en annan anläggning som underhålls av samma företag eller ägs 
av samma ägare, bara man inför sådana anteckningar i underhållsjournalen så att 
gasens ursprung går att spåra. Även regenererade HCFC-medier får användas fram 
till slutet av 2014 under förutsättning att spårbarheten säkerställs genom anteck-
ningar i underhållsjournalen. Regenerering innebär att man återställer tillvarataget 
smutsigt kylmedium så att det återfår samma renhet och andra egenskaper som 
nytt kylmedium . Från och med den 1 januari 2015 är det helt förbjudet att använda 
HCFC-föreningar vid underhåll. 

När tillsynsmyndigheterna under sina inspektioner observerar anläggningar inne-
hållande HCFC-föreningar är det bra att påminna anläggningens innehavare eller 
ägare om gällande begränsningar och kommande förbud. Anläggningar som behöver 
underhållas måste antingen förnyas före 2015 eller så ska kylmediet i dem bytas mot 
något tillåtet s.k. underhållskylmedium. Byte av kylmedium är ofta förenat med pro-
blem 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 kylmediet bytas systematiskt med hjälp från sakkunniga. Mer information om 
möjliga alternativ kan lämnas av branschföretag och Suomen kylmäyhdistys (kon-
taktuppgifter i slutet av guiden). 

Ofta övergår man från HCFC-föreningar till HFC-föreningar, men helst borde 
man övergå direkt till s.k. naturliga kylmedier eller andra kylmedier med låg global 
uppvärmningspotential (GWP) (se även kapitel 1). Just nu pågår förhandlingar inom 
både det internationella klimatavtalet och Montrealprotokollet, som styr skyddandet 
av ozonskiktet, angående begränsningar för att producera och använda HCF-gaser 
samt för att minska utsläppen av dem. Dessutom håller EU:s F-gasförordning på att 
förnyas och sannolikt kommer det att finnas ännu fler begränsningar gällande HFC-
föreningar i framtiden. 

Gamla ishallar utgör specialobjekt 
där kylmediet R-22 ofta används. 
VTT har tagit fram en bra guide 
för förnyelse av kylmaskiner i is-
hallar (Laitinen m.fl. 2010). I gui-
dens bilaga konstateras att det i 
Finland finns åtminstone 47 hal-
lar med renoveringsbehov, varav 
43 hallar använder R-22. Guiden 
lämpar sig även för att planera an-
skaffning av andra kylanläggningar. 
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7 Bortskaffande av ämnen som tagits ur 
   bruk samt anläggningar och produkter 
   som innehåller dessa ämnen

Kylmedier 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 an-
läggning kan dock återanvändas i en annan anläggning beroende på de lagstiftade 
begränsningarna för gasen. Fram till utgången av 2014 får till exempel återvunnet 
HCFC-medium användas i en annan anläggning som underhålls av samma företag 
eller ägs av samma ägare, bara man inför sådana anteckningar i underhållsjournalen 
så att gasens ursprung går att spåra. Smutsigt kylmedium måste regenereras, det 
vill säga återställas så att det återfår samma renhet och andra egenskaper som nytt 
kylmedium som är avsett för anläggningen. Även regenererade HCFC-medier får 
användas fram till slutet av 2014 under förutsättning att spårbarheten säkerställs 
genom anteckningar i underhållsjournalen. 

Till slut måste dock gamla ämnen som bryter ned ozonskiktet och F-gaser samlas 
in och lämnas för bortskaffande till en anläggning för riskavfall. Anläggningar som 
innehåller dessa gaser måste också tömmas på gas och gaserna ska lämnas till lämp-
lig återvinning, regenerering eller bortskaffande på en anläggning för riskavfall. 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 kylmedier i atmosfären 
eller att låta bli att samla in dem. Enligt Meteorologiska världsorganisationens (WMO) 
och FN:s miljöprogram fördröjs ozonskiktets återhämtning även av små utsläpp 
av ODS, och utsläpp i atmosfären av just ämnen som lagrats i anläggningar (s.k. 
ODS-reserver, eng. ODS banks) tros vara en av huvudorsakerna till att ozonskiktet 
återhämtar sig långsammare än enligt prognoserna.

De viktigaste finländska anläggningarna som hanterar kylmedier är Ekokem i 
Riihimäki, Cool Finland Oy i Forssa och Elwira Oy i Kemijärvi. 

Obs! 
SRF 452/2009 gäller även anläggningar som inte är i aktivt bruk, eftersom även 
dessa kan läcka kylmedium. Anläggningar som inte används ska antingen överlå-
tas för bortskaffande eller så ska underhållsinspektioner och läckagekontroller 
utföras och underhållsjournal föras för dem. 
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8 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 (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthus-
gaser: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:161:0001:0011
:SV:PDF 
Statsrådets förordning 452/2009 om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som 
bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorerade växthusgaser: 
http://edilex.fi/saadokset/lainsaadanto/20090452/ 

Register: 

Behörighetsregistret och registret över företag som lämnat in anmälan, vilka förs av 
Tukes (på finska): 
http://www.tukes.fi/fi/Rekisterit/kylmalaitteet-rekisterit/ 

Övriga användbara länkar: 

Miljöförvaltningens webbsidor: 
•	 Ämnen som bryter ned ozonskiktet i kylanläggningar
 http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=4633&lan=sv 
•	 Fluorerade växthusgaser
 http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=411463&lan=fi&clan=sv 

Bra guide för innehavare av anläggningar: 
Information för operatörer av utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser. Europeiska 
kommissionen 2009. 
http://ec.europa.eu/clima/publications/docs/kh-80-08-354_sv.pdf

Litteraturkällor: 
Kaappola Esko, Hirvelä Aulis, Jokela Matti & Kianta Jani 2011. Kylmätekniikan perusteet. Utbildningssty-

relsen. S. 75–101. 
Laitinen Ari, Nykänen Veijo & Paiho Satu 2010. Jäähallin kylmäkoneistojen hankintaopas. VTT tiedotteita 

2548. 
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9 Kontaktuppgifter

Finlands miljöcentral (SYKE):

Finlands miljöcentral
PB 140 (Mechelingatan 34a)
00251 Helsingfors
www.ymparisto.fi/syke 

E-postadress för ärenden om ozon- och F-gaser: 
ODS.F-kaasut@ymparisto.fi 

Nufar Finel
Överinspektör (uppgifter för ozon- och F-gasförordningens behöriga myndighet)3

E-post: nufar.finel@ymparisto.fi
Tfn 040 579 0809

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes): 

Säkerhets- och kemikalieverket
PB 66 (semaforbron 12 B)
00521 HELSINGFORS
Tfn växel: 010 6052 000 
www.tukes.fi 

Frågor om kylbranschen: 

Markus Kauppinen
E-post: markus.kauppinen@tukes.fi 
Tfn 010 6052 519

Merja Rajamäki
E-post: merja.rajamaki@tukes.fi 
Tfn 010 6052 518

Juudit Ottelin
E-post: juudit.ottelin@tukes.fi
Tfn 010 6052 139

3  Ozon- och F-gasförordningarnas behöriga myndighet är vid publiceringstillfället Finlands miljöcentral 
SYKE. Uppgiften är planerad att överlåtas till Tukes från och med början av 2013.
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Kylföreningen i Finland rf 

Kylföreningen i Finland rf
PB 318 (Skidbacksvägen 39 B 136)
00811 Helsingfors
Tfn 09 759 1166 
www.skll.fi

Petri Hannula
Verksamhetsdirektör
E-post: petri.hannula@skll.fi 
Tfn 044 060 7817
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Bilaga 1

Förkortningar samt ODP- och GWP-värden för vanliga och begränsade samt vissa 
naturliga kylmedier 
Ämne R-kod ODP GWP

CFC-föreningar

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

HCFC-föreningar

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

HFC-föreningar (F-gaser)

R-134a (C2H2F4) 0 1 430

R-404A (blandning) 0 3 922

R-407A (blandning) 0 2 107

R-407B (blandning) 0 2 804

R-407C (blandning) 0 1 774

R-410A (blandning) 0 2 087

R-410B (blandning) 0 2 229

R-507 (blandning) 0 3 985

Svavelhexafluorid SF6 22 800

Haloner

Halon 1301 (CBrF3) 10 7 140

Halon 1211 (CBrClF2) 3 1 890

Halon 2402 (CBrF2CBrF2) 6 1 640

Naturliga kylmedier

Butan R-600

Isobutan R-600a

Propan R-290

Propen R-1270

Ammoniak R-717

Koldioxid R-744 1

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 (jäm-
fört med CO2).
(Om beteckningarna: R = refrigerant, sifferkod XYZ: X = antal kolatomer – 1, Y = antal väteato-
mer + 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 anläggningarnas kompressorer? 

Kontrollera följande för alla anläggningars kompressorer:

•	 Finns	det	en	serviceetikett	på	kompressorn?	(Anteckna	i	formuläret.)
•	 Var	anges	vilket	ämne	anläggningen	innehåller?	(Anteckna	ämnet	i	formu-

läret.)
•	 Hur	mycket	av	ämnet	innehåller	anläggningen?	(Anteckna	mängden	i	for-

muläret, kontrollera nödvändigt underhållsintervall i formuläret.)

3. När inspekterades anläggningen senast? Vem utförde inspektionen? (Anteckna 
i formuläret.)

4. Kan ni visa anläggningens underhållsjournal1? (Finns det en underhållsjournal? 
Finns alla nödvändiga uppgifter i underhållsjournalen? Anteckna i formuläret.)

5. Informera om när inspektionsformuläret lämnas till inspektionsobjektets kon-
taktperson.

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 tillsynsinspek-
tion till inspektionsobjektets kontaktperson (och vid behov till miljöskyddsmyn-
digheten).

3. Om det observerades brister vid inspektionen (anläggningen har inte inspekte-
rats, 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 miljös-
kyddsmyndigheten eller ELY-centralen). 

4. Om en av de observerade bristerna är en obehörig inspektör, ska en kopia av 
formuläret även skickas till ozon- och F-gasförordningens behöriga myndighet 
(vid publiceringstillfället SYKE).

1 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.



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  
 

1 (2)                                                                            Fortsätter på nästa sida 
 

Kontaktuppgifter till inspektören och tillsynsenheten    Inspektionsdatum: __ /__ /______ 
Inspektör: 
 

Tillsynsenhet: 

E‐post: 
 

E‐post: 

Telefonnummer: 
 

Telefonnummer: 

 
Inspektionsobjekt 
Företag/organisation: 
 
Kontaktperson: 
 

Gatuadress: 

Telefonnummer och e‐post: 
 

Postnummer och 
postanstalt: 

 

Anläggning som inspekteras  Kylmedium 
Mängd 
(kg) 

Företag som utfört 
underhållet 

I Tukes2 
register 

        Ja Nej

   

Serviceetikett   Underhållsjourna
l ifylld 

Inspektions‐
intervall (mån)1 

Läckagedetektor‐
system 

Övriga anmärkningar 

Ja  Nej  Ja  Nej   Ja  Nej   

           

 
 

Anläggning som inspekteras  Kylmedium 
Mängd 
(kg) 

Företag som utfört 
underhållet 

I Tukes2 
register 

        Ja Nej

   

Serviceetikett   Underhållsjourna
l ifylld 

Inspektions‐
intervall (mån)1 

Läckagedetektor‐
system 

Övriga anmärkningar 

Ja  Nej  Ja  Nej   Ja  Nej   

           

 
 

Anläggning som inspekteras  Kylmedium 
Mängd 
(kg) 

Företag som utfört 
underhållet 

I Tukes2 
register 

        Ja Nej

   

Serviceetikett   Underhållsjourna
l ifylld 

Inspektions‐
intervall (mån)1 

Läckagedetektor‐
system 

Övriga anmärkningar 

Ja  Nej  Ja  Nej   Ja  Nej   

           



Formulär för tillsynsinspektion enligt statsrådets förordning 452/2009 
 

2 (2)     
 

 

Anläggning som inspekteras  Kylmedium 
Mängd 
(kg) 

Företag som utfört 
underhållet 

I Tukes2 
register 

        Ja Nej

   

Serviceetikett   Underhållsjourna
l ifylld 

Inspektions‐
intervall (mån)1 

Läckagedetektor‐
system 

Övriga anmärkningar 

Ja  Nej  Ja  Nej   Ja  Nej   

           

 

Anläggning som inspekteras  Kylmedium 
Mängd 
(kg) 

Företag som utfört 
underhållet 

I Tukes2 
register 

        Ja Nej

   

Serviceetikett   Underhållsjourna
l ifylld 

Inspektions‐
intervall (mån)1 

Läckagedetektor‐
system 

Övriga anmärkningar 

Ja  Nej  Ja  Nej   Ja  Nej   

           

 

Anläggning som inspekteras  Kylmedium 
Mängd 
(kg) 

Företag som utfört 
underhållet 

I Tukes2 
register 

        Ja Nej

   

Serviceetikett   Underhållsjourna
l ifylld 

Inspektions‐
intervall (mån)1 

Läckagedetektor‐
system 

Övriga anmärkningar 

Ja  Nej  Ja  Nej   Ja  Nej   

           

 

Tilläggsuppgifter: 

 
 Inga brister observerades vid inspektionen.  

 
 Brister observerades vid inspektionen. Del 2 av formuläret för tillsynsinspektion ska fyllas i. 

 
Kopia av formuläret överlämnad till inspektionsobejktets kontaktperson den: ___.___.________ 
 
1Serviceintervall enligt statrådets förordning 452/2009 
Mängd kylmedium  Inspektionsintervall Inspektionsintervall om ett läckagedetektorsystem 

används 
≥ 3 kg (hermetisk > 6 kg) 
≥ 30 kg 
≥ 300 kg 

12 mån 
6 mån 
3 mån 

12 mån
12 mån 
6 mån 

Gränserna för anläggningarnas påfyllningsmängder är kylkretsspecifika. SRF 452/2009 gäller inte naturliga kylmedier (t.ex. CO2, ammoniak, 
kolväten). 
2Säkerhets‐ och kemikalieverkets (Tukes) kylbranschregister 
http://www.tukes.fi/fi/Rekisterit/kylmalaitteet‐rekisterit/ 
Säkerhets‐ och kemikalieverket, PB 66, (Semaforbron 12 B), 00521 HELSINGFORS. Tfn växel: 010 6052 000 www.tukes.fi 

Fastigheter  Ja Nej
Lagstadgad (489/2007) energieffektivitetsinspektion utförd på luftkonditioneringens kylanläggningar (minst 12 
kW anläggningar, inspektion vart 5:e år) 



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 kylmediets kvalitet och mängd fattas 
 
Mängden och kvaliteten på kylmediet 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.   Övriga brister, vilka? ________________________________________________________________________ 
 
Anvisningar: ______________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________                Åtgärdas senast: ____.____._________ 
(fortsätt vid behov på baksidan av formuläret) 
 

 Anmält till ozon‐ och F‐gasförordningarnas behöriga myndighet (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 (EG) nr 842/2006 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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