
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 15 februari 2011

L a g

120/2011

om ändring av 1 och 5 § i lagen om inspektion av energieffektiviteten hos kylanläggning-
arna i en byggnads luftkonditioneringssystem

Given i Helsingfors den 11 februari 2011

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen om inspektion av energieffektiviteten hos kylanläggningarna i en byggnads

luftkonditioneringssystem (489/2007) 1 § och 5 § 2 mom. som följer:

1 §

Kylanläggningar som ska inspekteras

Sådana kylanläggningar i ett luftkonditio-
neringssystem i en byggnad eller del av den
som har en nominell kyleffekt på minst 12
kilowatt och vilkas effekt baserar sig på an-
vändningen av en kompressor ska inspekteras
minst en gång på fem år.

Om kylanläggningar med en nominell ef-
fekt på mindre än 12 kilowatt är funktionellt
sammankopplade så att den sammanlagda
kyleffekten är minst 12 kilowatt, ska också
dessa kylanläggningar inspekteras minst en
gång på fem år.

System för fjärrkyla behöver dock inte in-
spekteras enligt denna lag.

5 §

Ikraftträdande

— — — — — — — — — — — — —
Kylanläggningar som har tagits i bruk före

2000 ska inspekteras senast 2012. Kylanlägg-
ningar som har tagits i bruk 2000—2007 ska
inspekteras senast tio år efter det att de har
tagits i bruk, dock senast 2012. Kylanlägg-
ningar som har tagits i bruk 2008 eller däref-
ter ska inspekteras inom fem år från det att de
har tagits i bruk.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2011.
Åtgärder som krävs för verkställigheten av

denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

Helsingfors den 11 februari 2011
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