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502/2018
Gasanordningslag
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1 kap.
Allmänna bestämmelser
1§
Tillämpningsområde
Denna lag tillämpas på överensstämmelse med kraven för gasanordningar och deras
tillbehör som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/426 om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen och om upphävande av direktiv
2009/142/EG (gasanordningsförordningen) samt på tillsynen över dem.
Lagen ska också tillämpas på utrustning i anslutning till gasanordningar.
2§
Definitioner
I denna lag avses med
1) gasanordning i gasanordningsförordningen avsedda anordningar för förbränning av
gasformiga bränslen avsedda för matlagning, kylning, luftkonditionering, uppvärmning
av lokaler, varmvattenberedning, belysning eller tvätt, samt fläktgasbrännare och uppvärmningsanordningar som ska förses med sådan brännare, samt deras tillbehör,
2) tillbehör säkerhetsanordningar, styr- eller reglerdon samt delkomponenter av dessa
som konstruerats för att ingå i en anordning eller sättas samman för att utgöra en anordning,
3) utrustning tilläggsutrustning som ansluts till en gasanordning för att den ska kunna
användas och som kan överlåtas separat,
4) anmält organ ett i Finland etablerat organ som en myndighet i Finland utnämnt och
anmält till Europeiska unionens kommission och vars uppgift är att tillhandahålla tjänster
för bedömning av produkters överensstämmelse med kraven vid tillämpningen av sådan
nationell lagstiftning som baserar sig på Europeiska unionens harmoniseringslagstiftning.
3§
Förhållande till annan lagstiftning
Bestämmelser om de minimikrav som ställs på ackreditering av organ för bedömning
av överensstämmelse, marknadskontroll och yttre gränskontroll av produkter som imporRP 50/2018
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teras från tredjeländer samt på CE-märkningen av produkter finns i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll
i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93,
nedan NLF-förordningen.
Bestämmelser om marknadskontroll, yttre gränskontroll enligt artiklarna 27–29 i NLFförordningen, tillsynsmyndigheterna och om sökande av ändring i tillsynsmyndigheternas
beslut finns i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter (1137/2016).
Bestämmelser om de krav som ställs på anmälda organ, om tillsynen över anmälda organ och om sökande av ändring i anmälda organs beslut finns i lagen om anmälda organ
för vissa produktgrupper (278/2016).
Bestämmelser om användningen, installationen och underhållet av gasanordningar
samt om godkännandet av installationsrörelser finns i lagen om säkerhet vid hantering av
farliga kemikalier och explosiva varor (390/2005) och i författningar som utfärdats med
stöd av den. Bestämmelser om kraven på sådana gasanordningar som konstruerats särskilt
för användning inom industriella processer vid industrianläggningar finns i den nämnda
lagen och i lagen om tryckbärande anordningar (1144/2016) och i författningar som utfärdats med stöd av dem.
2 kap.
Gasanordningars överensstämmelse med kraven
4§
Krav på gasanordningar
På de krav som ställs på gasanordningar och deras tillbehör tillämpas bestämmelserna
i kapitel III i gasanordningsförordningen.
Utrustningen ska ha konstaterats fungera på ett säkert sätt när den används och vara
lämpad för användning i de kalla förhållandena i Finland, och materialet i den ska tåla inverkan från de gaser som förbränns i anordningen. Närmare bestämmelser om kraven på
utrustning utfärdas genom förordning av statsrådet.
5§
Språkkrav angående märkningar på, anvisningar för och säkerhetsuppgifter om
gasanordningar samt handlingar
De märkningar på, säkerhetsuppgifter om och anvisningar för gasanordningar som föreskrivs i artiklarna 7, 9, 10 och 15 i gasanordningsförordningen samt i bilagorna I, III och
V till gasanordningsförordningen samt de handlingar som åtföljer en gasanordning ska
finnas på finska och svenska.
3 kap.
Anmälda organ
6§
Anmälan
De organ för bedömning av överensstämmelse som ansöker om tillstånd att i egenskap
av tredjepartsorgan utföra uppgifter för bedömning av överensstämmelse i enlighet med
gasanordningsförordningen ska genomgå en bedömning enligt artiklarna 23.2–23.11 i gasanordningsförordningen. Ett organ för bedömning av överensstämmelse som uppfyller
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kraven godkänns och anmäls till Europeiska kommissionen och till Europeiska unionens
övriga medlemsstater i enlighet med lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper.
7§
Intyg om överensstämmelse
Ett anmält organ ska utfärda ett EU-typintyg till tillverkaren, om gasanordningen uppfyller de krav som anges i denna lag.
Anmälda organ ska bevara kopior av intyg som avses i 1 mom. och tillägg till dem samt
den tekniska dokumentationen i anslutning till dem så länge som intyget i fråga är giltigt.
8§
Avslag och återkallande av intyg
Om ett anmält organ upptäcker att en gasanordning inte uppfyller de grundläggande säkerhetskrav som gäller den, ska organet ålägga tillverkaren att avhjälpa bristen, och organet får inte ge tillverkaren något intyg om överensstämmelse.
Om ett anmält organ efter det att ett intyg har utfärdats anser att en gasanordning inte
längre överensstämmer med kraven, ska organet kräva att tillverkaren avhjälper bristen
och vid behov återkalla intyget tillfälligt eller slutgiltigt.
Om tillverkaren inte avhjälper bristen, ska det anmälda organet återkalla intyget tillfälligt eller slutgiltigt eller belägga intyget med restriktioner.
9§
Överklagande
Omprövning av ett anmält organs beslut får begäras på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).
Ett beslut som ett anmält organ meddelar med anledning av begäran om omprövning får
överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Förvaltningsdomstolens beslut får överklagas bara om högsta
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.
4 kap.
Särskilda bestämmelser
10 §
Tillsyn
Bestämmelser om tillsynen över efterlevnaden av denna lag och om styrningen av tillsynen finns i kapitel V i gasanordningsförordningen, i NLF-förordningen och i lagen om
marknadskontrollen av vissa produkter.
Säkerhets- och kemikalieverket svarar för de uppgifter som i kapitel V i gasanordningsförordningen åläggs marknadstillsynsmyndigheten och Europeiska unionens medlemsstat.
11 §
Lämnande av information och skyldigheten att samarbeta
Tillverkaren, importören och distributören ska på begäran ge marknadskontrollmyndigheten den information och dokumentation som behövs i fråga om visandet av överens3
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stämmelse med kraven för tillsynen över att denna lag iakttas och för lagens verkställighet,
på finska eller svenska eller något annat språk som tillsynsmyndigheten godtar, samt även
i övrigt samarbeta med tillsynsmyndigheten för att säkerställa att gasanordningar överensstämmer med kraven.
12 §
Straffbestämmelser
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot
1) tillverkarens skyldighet enligt artikel 7.1 i gasanordningsförordningen att se till att
gasanordningen överensstämmer med de grundläggande säkerhetskraven,
2) tillverkarens skyldighet enligt artikel 14 i gasanordningsförordningen att låta gasanordningen genomgå ett förfarande för bedömning av överensstämmelse genom iakttagande av ett lämpligt förfarande för bedömning av överensstämmelse och genom anlitande av ett anmält organ,
3) tillverkarens skyldighet enligt artikel 7.2 i gasanordningsförordningen att utarbeta
den tekniska dokumentationen,
4) tillverkarens skyldighet enligt artikel 7.2 i gasanordningsförordningen att upprätta
EU-försäkran om överensstämmelse och fästa CE-märkning på gasanordningen,
5) tillverkarens skyldighet enligt artikel 7.4 i gasanordningsförordningen att se till att
en gasanordning som tillverkas i serie överensstämmer med de grundläggande säkerhetskraven,
6) tillverkarens skyldighet enligt artikel 7.5 och artikel 18 i gasanordningsförordningen
att se till att en gasanordning som släppts ut på marknaden har de märkningar som krävs
och att gasanordningen åtföljs av tillverkarens identifikationsuppgifter enligt artikel 7.6
samt av bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter enligt artikel 7.7,
7) förbudet enligt artikel 9.1 i gasanordningsförordningen för importören att inte släppa ut på marknaden andra gasanordningar än sådana som överensstämmer med de grundläggande säkerhetskraven,
8) importörens skyldighet enligt artikel 9.2 i gasanordningsförordningen att se till att
tillverkaren har utfört bedömningen av överensstämmelse, att tillverkaren har upprättat
den tekniska dokumentationen, att gasanordningen har försetts med CE-märkning, att gasanordningen åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse samt att gasanordningen åtföljs av bruksanvisningar och säkerhetsföreskrifter,
9) importörens skyldighet enligt artikel 9.2 i gasanordningsförordningen att informera
tillverkaren och Säkerhets- och kemikaliverket om risker,
10) importörens skyldighet enligt artikel 9.3 i gasanordningsförordningen att uppge sitt
namn, registrerade firmanamn eller registrerade varumärke,
11) distributörens skyldighet enligt artikel 10.2 i gasanordningsförordningen att se till
att gasanordningen eller tillbehören har försetts med CE-märkning, att gasanordningen åtföljs av EU-försäkran om överensstämmelse, att gasanordningen försetts med de märkningar och uppgifter som krävs samt att gasanordningen åtföljs av bruksanvisningar och
säkerhetsföreskrifter,
12) distributörens skyldighet enligt artikel 10.2 i gasanordningsförordningen att informera tillverkaren eller importören och Säkerhets- och kemikaliverket om risker,
13) tillverkarens skyldighet enligt artikel 7.8, importörens skyldighet enligt artikel 9.7
och distributörens skyldighet enligt artikel 10.4 i gasanordningsförordningen att vidta korrigerande åtgärder och skyldighet att informera Säkerhets- och kemikaliverket om risker,
eller
14) skyldigheten enligt 5 § att se till att de handlingar, märkningar, anvisningar och säkerhetsuppgifter som gäller gasanordningen finns på finska och svenska,
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ska, om inte strängare straff för gärningen föreskrivs någon annanstans i lag, för brott mot
bestämmelserna om gasanordningarnas överensstämmelse med kraven dömas till böter.
Den som bryter mot ett förbud eller åläggande som har utfärdats med stöd av denna lag
eller med stöd av lagen om marknadskontrollen av vissa produkter och som har förenats
med vite kan lämnas obestraffad för samma gärning.
Bestämmelser om CE-märkningsförseelse finns i lagen om CE-märkningsförseelse
(187/2010).
13 §
Anmälan till kommissionen om leveransvillkoren för gas
Arbets- och näringsministeriet anmäler till Europeiska kommissionen och Europeiska unionens övriga medlemsstater de typer av gasformiga bränslen som används i Finland och motsvarande drifttryck i enlighet med artikel 4 i och bilaga II till gasanordningsförordningen.
Bestämmelser om drifttrycket för gasanordningar och om variationerna i det samt om
sammansättningen hos de gaser som ska förbrännas i gasanordningarna och om gasanordningarnas andra egenskaper som är väsentliga med tanke på förbränningen och gasanordningarnas funktion utfärdas genom förordning av statsrådet.
14 §
Delegationen för säkerhetsteknik
I fråga om utvecklingen och uppföljningen av bestämmelserna i denna lag bistås arbetsoch näringsministeriet och Säkerhets- och kemikalieverket av delegationen för säkerhetsteknik, som statsrådet tillsätter för tre år i sänder.
Närmare bestämmelser om delegationens sammansättning och uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.
15 §
Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
Gasanordningar, tillbehör och utrustning som släppts ut på marknaden före denna lags
ikraftträdande och vars överensstämmelse med kraven har säkerställts i enlighet med de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet får tillhandahållas på marknaden och tas i
bruk efter lagens ikraftträdande.
De ärenden som blivit anhängiga innan denna lag trätt i kraft handläggs i enlighet med
de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
Den delegation för säkerhetsteknik som tillsatts före ikraftträdandet av denna lag fortsätter till mandatperiodens slut.
Helsingfors den 27 juni 2018
Republikens President
Sauli Niinistö
Arbetsminister Jari Lindström
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