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ENKÄT OM KÖLDMEDIER   
 
 
Finlands miljöcentral har samlat information om användningen av fluorgaser (F-gaser) med årliga enkäter 
sedan år 2002. Informationen sammanfattas via blankettjänst Harava. Enkäten om köldmedier hittas från 
https://query.eharava.fi/3599. Uppgifterna används för att beräkna växthusgasutsläppen i 
Finlands  inventeringen av växthusgaser. Ytterligare uppgifter om inventeringen av växthusgaser finns på 
websidan http://tilastokeskus.fi/til/khki/index_sv.html. Enkätsvaren är konfidentiella. 
 
Frågor märkta med en stjärna (*) är obligatoriska.  

 
Kontaktuppgifter och rapporteringsår 
  
Fyll i företagets eller verksamhetsutövarens och kontaktpersonens kontaktuppgifter. Rapporteringsåret är det 
närmast föregående kalenderåret, för vilket uppgifterna avser.  
 
2 Enkät om köldmedier 
  
Följande områden ingår i enkäten: 
  

1. Import och export av köldmedier  
2. Import och export av anläggningar och apparater som innehåller köldmedier  
3. Tillverkning av anläggningar och apparater  
4. Köldmedier som använts vid installation av anläggningar och apparater  
5. Köldmedier som använts vid underhåll av anläggningar och apparater  
6. Köldmedier som lämnats till destruktion 
7. Köldmedier som lämnats till återvinning/regenerering  

 
Gå igenom alla sidor i enkäten i ordning. Fyll i uppgifter för alla områden som berör er verksamhet. I varje 
sidan av enkäten frågas först om ni har aktiviteten i frågan. Om ni har, svara med ’Ja’ och gå till nästa sidan 
genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan och fyll i uppgifter om köldmedier enligt 
instruktionerna. Om ni inte har aktiviteten i frågan, svara med ’Nej’ och gå till nästa avsnitt av enkäten genom 
att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned till höger på sidan. 
 
Fyll i uppgifter separat för varje anläggnings- eller apparatstyp i områdena 2, 3, 4 och 5. I områdena 1, 6 och 
7 anges uppgifter separat bara för varje köldmedium. Ifall det är svårt att skilja mellan olika anläggningar och 
apparater i olika områden kan deras andel uppskattas. Om det inte går att uppskatta mängderna i olika 
anläggningar och apparater i områdena 4 och 5, lämna fältet ’Kylapparat’ tomt och fyll i total mängd 
köldmedium per ämne.  
 

1. Välj kylapparaten i menyn. I fall kylapparaten inte finns i menyn, välj ‘Andra anläggningar 
och apparater’ och ange namnet av apparat i fältet som öppnas. 
 
2. Välj i menyn köldmediet som kylapparaten innehöll eller som påfyllts i kylaparatten. 
Ifall köldmediet inte finns i menyn, välj ‘Annat köldmedium’ och ange namnet av köldmedium i 
fältet som öppnas. 
 
3. Fyll i mängden av köldmediet som kylaparatten innehöll eller som påfyllts i 
apparaten i kilogram. 
 
4. När det gäller import eller export, välj importerande eller exporterande land (antingen inom 
eller utanför EU). Om importen/exporten ägde utanför EU, ange namnet av 
importerande/exporterande land i fältet som öppnas. Om importerande/exporterande land är 
okänd, välj 'Okänd'. 
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5. Spara data genom att trycka på knappen ’Spara och mata in ny information'. De sparade 
uppgifterna visas som en tabell längst ner på sidan. Alla felaktiga data kan tas bort genom att 
trycka på knappen 'Radera svaret'. 
 
6. Fyll i uppgifter om övriga köldmedier som kylapparaten innehöll eller som påfyllts i 
kylapparaten enligt punkter 1.-5. När du har fyllt information av alla apparater och 
köldmedier, gå till nästa avsnitt av enkäten genom att trycka på knappen 'Fortsätt' längst ned 
till höger på sidan. 
 

Om du vill bifoga bilagor till ditt svar, gör det på sidan ’Bilagor’. 
 
Feedback och sändning av blanketten  
 
På sista sidan av enkäten kan du ge feedback och kommentarer i fältet ‘Feedback’. Vi tar gärna emot alla 
kommentarer ni har om enkäten eller om denna blankett.  
 
När blanketten är färdigt ifylld, tryck på ‘Skicka’. Efter sändningen du skall få en bekräftelse om att sändningen 
lyckades. Du kan se och skriva ut uppgifterna på blanketten, men det är inte längre möjligt att bearbeta dem. 
 
Mera information  
Planerare Tommi Forsberg, Finlands miljöcentral, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, tel. 0295 251 116. 


