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Lag
om ändring av 159 och 195 § i miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i miljöskyddslagen (527/2014) 159 § 2 mom. och 195 §, av dem 159 § 2 mom.

sådant det lyder i lag (215/2017), som följer:

159 §

Kompetens som krävs av dem som hanterar ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa 
fluorerade växthusgaser och hur kompetensen visas 

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
En person som avses i 1 mom. ska visa sin kompetens i enlighet med ozonförordningen

eller F-gasförordningen eller i enlighet med krav som föreskrivits med stöd av dem. Den
som arbetar inom branschen för kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsanläggningar,
inklusive branschen för hantering av kylenheter i lastbilar och släpfordon med kylaggre-
gat, ska visa sin kompetens i en yrkesexamen och utbildningsanordnaren ska utfärda ett
intyg för den som visat sin kompetens på det sätt som föreskrivs i lagen om yrkesutbild-
ning (531/2017). Den som arbetar inom branschen för släckanläggningar, branscher som
kräver hantering av elektriska brytare eller branschen för luftkonditioneringsanläggningar
i motorfordon och den som tar till vara fluorerade växthusgaser från anordningar som
innehåller lösningsmedel baserade på dessa gaser ska visa sin kompetens vid ett prov ord-
nat av ett sådant organ med tillräcklig sakkunskap som Säkerhets- och kemikalieverket har
godkänt. Som organ med tillräcklig sakkunskap räknas läroanstalter inom dessa bran-
scher, företag som svarar för certifieringen av personer och importörer av anordningar el-
ler utrustning. Den som har visat sin kompetens genom ett godkänt prov tilldelas ett intyg.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

195 §

Sökande av ändring i vissa fall

Över myndighetsbeslut som gäller typgodkännande samt över Säkerhets- och kemika-
lieverkets beslut enligt 162 § att utfärda eller återkalla ett certifikat får besvär anföras på
det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.

Parter får begära omprövning av beslut som fattats av sådana besiktningsorgan och
motsvarande inrättningar som avses i 26 § 2 mom. hos den som fattat beslutet, på det sätt
som anges i förvaltningslagen. I ett beslut genom vilket en begäran om omprövning har
avslagits får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges
i förvaltningsprocesslagen.

I en bedömning av kompetens som har visats i en yrkesexamen i enlighet med 159 § 2
mom. får ändring sökas på det sätt som anges i lagen om yrkesutbildning.
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Den vars kompetens har bedömts får begära omprövning av ett beslut om utfärdande av
intyg som ett av Säkerhets- och kemikalieverket eller Finlands miljöcentral godkänt sak-
kunnigt organ har fattat med stöd av 159 §. Omprövning begärs hos den som har fattat be-
slutet och på det sätt som anges i förvaltningslagen. I ett beslut genom vilket en begäran
om omprövning har avslagits får ändring sökas hos förvaltningsdomstolen på det sätt som
anges i förvaltningsprocesslagen. Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras
hos högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstill-
stånd.

————
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
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