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Statsrådets förordning

Nr 851

om upphävande av förordningen om behandling av livsmedel med joniserande strålning

Given i Helsingfors den 12 oktober 2000

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,
föreskrivs:

1 §
Genom denna förordning upphävs förord-

ningen den 13 november 1987 om behandling
av livsmedel med joniserande strålning
(844/1987).

2 §
Denna förordning träder i kraft den 20

oktober 2000.

Helsingfors den 12 oktober 2000

Minister Kimmo Sasi

Handelsrådet Anna-Liisa Koskinen
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Handels- och industriministeriets förordning

Nr 852

om behandling av livsmedel med joniserande strålning

Given i Helsingfors den 12 oktober 2000

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 48 §
livsmedelslagen av den 17 mars 1995 (361/1995):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Syftet med förordningen

Genom denna förordning genomförs Euro-
paparlamentets och rådets direktiv 1999/2/EG
om tillnärmning av medlemsstaternas lagar
om livsmedel och livsmedelsingredienser som
behandlats med joniserande strålning samt
direktiv 1999/3/EG om upprättande av en
gemenskapsförteckning över livsmedel och
livsmedelsingredienser som behandlas med
joniserande strålning.

2 §

Tillämpningsområde

Denna förordning gäller tillverkning, salu-
föring och import av livsmedel och livsme-
delsingredienser som har behandlats med
joniserande strålning (bestrålats).
Förordningen gäller inte sådana livsmedel

som har utsatts för joniserande strålning från
mät- eller kontrollinstrument då
— den stråldos som absorberats i livsmedlet

inte överstiger 0,01 gray (Gy) för instrument
där neutroner används och 0,5 Gy för övriga
instrument och
— den högsta energinivån är 10 miljoner

elektronvolt (MeV) i fråga om röntgenstrål-
ning, 14 MeV när det gäller neutronstrålning
och 5 MeV i fråga om annan strålning.

Förordningen gäller inte bestrålning av
sådana livsmedel som har beretts för patienter
som står under medicinsk tillsyn och har
behov av steriliserad föda.

2 kap.

Bestrålning av livsmedel

3 §

Allmänna villkor för bestrålning

De livsmedel som bestrålas skall vara felfria
till sin kvalitet.
Bestrålning av livsmedel får endast tillåtas

i de fall där det finns ett rimligt tekniskt behov
därav. Bestrålning får inte användas i stället
för hygien- och hälsoåtgärder eller god till-
verknings- eller odlingssed.
Bestrålning får endast utföras i enlighet med

bestämmelserna i denna förordning och åtgär-
den måste vara till fördel för konsumenten.

4 §

Tillåtna användningsändamål

Bestrålning av livsmedel får endast använ-
das för följande ändamål:
— att minska förekomsten av sjukdomar

som beror på livsmedel genom förstöring av
patogena organismer,
— att minska försämringen av livsmedel

genom att fördröja eller förhindra nedbryt-

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/2/EG (31999L0002); EGT nr L 66, 13.3.1999, s. 16 och 1999/3/EG
(31999L0003); EGT nr L 66, 13.3.1999, s. 24
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ningsprocessen och genom att förstöra de
organismer som förorsakar denna process,
— att minska förlusten av livsmedel på

grund av en för tidig mognads-, tillväxt- eller
groningsprocess samt
— att i livsmedel undanröja organismer

som är skadliga för växter eller växtprodukter.

5 §

Strålkällor

Bestrålning av livsmedel får endast utföras
med hjälp av följande strålkällor:
1) gammastrålning från radionukliderna

kobolt 60 eller cesium 137,
2) röntgenstrålning, med energi på högst 5

MeV eller
3) elektronstrålning, med energi på högst 10

MeV.

6 §

Stråldos

Den stråldos som absorberats i livsmedlet
får inte göra livsmedlet skadligt för hälsan
eller på något annat sätt olämpligt som
människoföda.
Bestrålningen får inte ge livsmedlet främ-

mande lukt eller smak eller inverka menligt på
dess näringsvärde eller organoleptiska kvali-
tet.
Den genomsnittliga totaldosen som absor-

berats i livsmedlet skall beräknas i enlighet
med bestämmelserna i bilagan.

3 kap.

Livsmedel som får bestrålas

7 §

Tillåten användning och stråldos

Endast följande livsmedel får bestrålas:
— torkade kryddörter, kryddor och smak-

givande ingredienser av vegetabiliskt ur-
sprung.
Den genomsnittliga totaldosen som absor-

berats i ett livsmedel får vara högst 10 kilogray
(kGy).

8 §

Bestrålning

Vid bestrålningen av livsmedel kan den

tillåtna totala stråldosen av tekniska skäl ges
i flera deldoser. De sammanlagda deldoserna
får inte överskrida den högsta tillåtna total-
dosen.
Bestrålning får inte kombineras med en

kemisk behandling som har samma ändamål.

4 kap.

Förpackningsmaterial och -påskrifter

9 §

Förpackningsmaterial

De material som används för att förpacka
livsmedel som skall bestrålas skall vara
lämpliga för detta och de får inte ge livsmedlet
någon främmande lukt eller smak. De får inte
heller ha någon menlig inverkan på livsmed-
lets näringsvärde eller dess organoleptiska
kvalitet.

10 §

Obligatoriska kompletterande uppgifter om
livsmedel som är avsedda för konsumenter och

storhushåll

Utöver vad som annars bestäms om på-
skrifterna på livsmedelsförpackningar skall
följande kompletterande uppgifter om bestrå-
lade livsmedel lämnas på förpackningarna, i
broschyrerna och i de handlingar som gäller
livsmedlet.
Om ett livsmedel som har bestrålats säljs

som sådant och förpackat, skall förpackningen
vara märkt ’bestrålad’ eller ’behandlad med
joniserande strålning’. När det gäller livsme-
del som säljs oförpackade skall uppgiften
finnas tillsammans med produktens namn i
livsmedlets omedelbara närhet i en broschyr
eller på det försäljningskärl som innehåller
livsmedlet.
Om ett livsmedel som har bestrålats an-

vänds som ingrediens i ett annat livsmedel,
skall motsvarande uppgift medfölja produk-
tens beteckning i ingrediensförteckningen. När
det gäller livsmedel som säljs oförpackade
skall motsvarande uppgift finnas tillsammans
med produktens namn i en broschyr eller på
det försäljningskärl som innehåller livsmedlet.
Samma uppgift skall lämnas också om en

bestrålad ingrediens som används som ingre-
diens i ett annat livsmedel, även om andelen
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av detta andra livsmedel är mindre än 25
viktprocent av det slutliga livsmedlet.

11 §

Obligatoriska kompletterande uppgifter om
livsmedel som är avsedda för industrin och

handeln

De uppgifter som krävs enligt 10 § skall
finnas även på försäljningsförpackningarna
och transportförpackningarna med sådana be-
strålade livsmedel eller livsmedelsingredien-
ser som säljs till industrin eller handeln samt
i de handlingar som gäller livsmedlet i fråga.
Dessutom skall namnet på och adressen till
den anläggning som utfört bestrålningen eller
det officiella referensnummer som avses i 13 §
uppges.

5 kap.

Bestrålningsanläggningar

12 §

Krav som ställs på bestrålningsanläggningar

Livsmedel får bestrålas av en anläggning
som uppfyller kraven i den internationella
kodex för drift av anläggningar för behandling
av livsmedel genom bestrålning som rekom-
menderas av FAO/WHO:s Codex Alimenta-
rius-kommission (ref. CAC/RCP 19-1979
(Rev.1-1983), Codex Alimentarius, 2nd edi-
tion, volume 1A, FAO/WHO, Rome, 1995).
Anläggningen skall utse en person som

ansvarar för att de krav som ställs i denna
förordning och som är nödvändiga för till-
lämpningen av processen, blir uppfyllda.

13 §

Godkännande av bestrålningsanläggningar i
Finland

Strålsäkerhetscentralen beviljar en be-
strålningsanläggning som behandlar livsmedel
ett säkerhetstillstånd om vilket det bestäms i
5 kap. strålskyddslagen (592/1991). Till sä-
kerhetstillståndet skall fogas de krav som
gäller mätning av den stråldos som avses i
denna förordning.
Strålsäkerhetscentralen tilldelar en anlägg-

ning som den har godkänt ett officiellt
referensnummer.

Strålsäkerhetscentralen utövar tillsyn över
anläggningens säkerhet och att bestrålnings-
anläggningen uppfyller de krav som i 12 §
ställs på dess verksamhet. Strålsäkerhetscen-
tralen kan ändra eller återkalla sitt godkän-
nande.

14 §

Godkända bestrålningsanläggningar i
Europeiska gemenskapens medlemsstater

Livsmedelsverket meddelar kommissionen
namn, adresser och referensnummer avseende
de bestrålningsanläggningar som Strålsäker-
hetscentralen har godkänt samt innehållet i
godkännandedokumentet jämte eventuella
ändringar eller återkallanden av det.
Kommissionen offentliggör i Europeiska

gemenskapernas officiella tidning uppgifter
om godkända bestrålningsanläggningar och
eventuella ändringar i deras ställning samt en
rapport som baserar sig på de upplysningar
som varje år lämnas av de nationella tillsyns-
myndigheterna.

15 §

Bestrålningsanläggningars rapporterings-
skyldighet

En godkänd bestrålningsanläggning skall
för var och en av strålkällorna föra ett register
som innehåller följande uppgifter om varje
livsmedelsparti som har bestrålats:
— art och mängd bestrålade livsmedel,
— partiets nummer,
— beställare av bestrålningsbehandlingen,
— mottagare av de bestrålade livsmedlen,
— bestrålningsdatum,
— förpackningsmaterial som använts under

behandlingen,
— de kontrollparametrar för bestrålnings-

processen som föreskrivs i bilagan, utförda
dosimetriska undersökningar och resultaten av
dessa, varvid såväl det undre som det övre
gränsvärdet för den absorberade stråldosen
samt strålkällorna skall uppges samt
— hänvisning till de valideringsmätningar

som före bestrålningen har utförts i enlighet
med bilagan.
Registren skall tillställas Livsmedelsverket,

som sammanställer de lagstadgade rapporter
som enligt 17 § årligen skall tillställas kom-
missionen. Bestrålningsanläggningarna skall
förvara sina register i fem år.
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6 kap.

Övrig tillsyn

16 §

Kontaktmyndigheten i Finland

Den kontaktmyndighet som utövar tillsyn
över bestrålade livsmedel är Livsmedelsver-
ket, som planerar, styr och övervakar tillsynen
över efterlevnaden av bestämmelserna om
bestrålade livsmedel.

17 §

Årliga rapporter till kommissionen

Livsmedelsverket tillställer kommissionen
årligen
— resultaten av de kontroller som utförts

vid bestrålningsanläggningarna, särskilt de
produktgrupper och -mängder som har be-
handlats samt använda stråldoser samt
— resultaten av de marknadskontroller som

utförts vid saluföring av produkterna.
Livsmedelsverket säkerställer att de analys-

metoder som används för att konstatera
bestrålning stämmer överens med bestämmel-
serna i livsmedelslagen. Livsmedelsverket
meddelar de analysmetoder som används till
kommissionen, som i sin tur bedömer om
metoderna är lämpliga.

18 §

Import från länder utanför Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet

Bestrålade livsmedel får importeras från

länder utanför Europeiska ekonomiska sam-
arbetsområdet på följande villkor:
— livsmedlet uppfyller de krav som ställs

på bestrålade livsmedel,
— livsmedlet åtföljs av handlingar där man

uppger namnet på och adressen till den
bestrålningsanläggning som utfört bestrål-
ningen samt de uppgifter som föreskrivs i 15 §
samt
— att livsmedlet har behandlats av en

bestrålningsanläggning som har godkänts av
Europeiska gemenskapen.

7 kap.

Särskilda bestämmelser

19 §

Hänvisningsbestämmelse

Bestämmelser om påföljderna vid brott mot
denna förordning finns i livsmedelslagen
(361/1995).

20 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 20
oktober 2000. Saluföring av sådana bestrålade
livsmedel som inte stämmer överens med
bestämmelserna i denna förordning men som
uppfyller kraven i de bestämmelser som gällde
när denna förordning trädde i kraft är tillåten
fram till den 20 mars 2001.

Helsingfors den 12 oktober 2000

Minister Kimmo Sasi

Handelsrådet Anna-Liisa Koskinen
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          Bilaga 
 
1. DOSIMETRI 
 
Genomsnittlig absorberad totaldos 
 

För att fastställa tjänligheten hos livsmedel 
som har behandlats med en genomsnittlig to-
taldos som är mindre än eller lika med 10 
kGy, kan man anta att alla kemiska effekter 
av strålningen i detta dosområde är propor-
tionella mot dosen.  

Den  genomsnittliga absorberade totaldo-
sen D  definieras med följande integralekva-
tion för den totala varuvolymen: 
 = dVzyxdzyxD M ),,(),,(1 ρ

 
 
där 

M =  den totala massan av bestrålade livs-
medel 

),,( zyxρ =  livsmedlets densitet i punkt 
(x,y,z) 

),,( zyxd  = den dos som absorberats i 
livsmedlet i punkt (x,y,z) 

dV =  dx·dy·dz dvs. en liten rymdpunkt 
runt punkt (x,y,z). 

Den genomsnittliga absorberade totaldos 
som absorberas i homogena produkter eller 
oförpackade produkter eller ämnen av homo-
gen densitet kan bestämmas genom att både 
strategiskt och slumpvis fördela ett tillräck-
ligt antal dosmätare i hela varuvolymen. Ett 
genomsnittsvärde som utgör den genomsnitt-
liga absorberade totaldosen kan beräknas 
med utgångspunkt i fördelningen av doser 
som bestäms på detta sätt.  

Utgående från dosmätningar på tillräckligt 
många  punkter  kan  maximi-  ( maxD )  och 
minimidosernas ( minD ) position bestämmas. 
De doser som uppmätts i dessa två positioner 
på flera olika produktpartier kan användas 
för uppskattning av den genomsnittliga total-
dosen. I vissa fall kommer det aritmetiska 
medelvärdet av maximidosernas maxD  och 
av minimidosernas minD  genomsnittsvärden 
att ge en god skattning av den genomsnittliga 
absorberade totaldosen dvs.  
 
 

2
minmax DDD +≈

 
 

 
Värdet av minmax / DD  får inte vara större 

än 3. 
 
2. FÖRFARANDEN 
 

Innan man rutinmässigt bestrålar en viss 
kategori av livsmedel i en bestrålningsan-
läggning skall man bestämma maximi- och 
minimidosernas position genom att utföra 
dosmätningar i hela massan av produkter. 
Dessa valideringsmätningar skall utföras ett 
tillräckligt antal gånger (exempelvis tre till 
fem gånger) för att beakta produkternas vari-
erande densitet eller geometri. 

Mätningarna skall upprepas varje gång som 
produkten, dess geometri eller bestrålnings-
villkoren ändras. 

Rutinmätningar skall utföras under bestrål-
ningen för att säkerställa att gränsdoserna 
inte överskrids. Mätningarna skall utföras 
genom  att dosmätare placeras i maximi- el-
ler minimidosens position eller i en referens-
position. Maximi- och minimidoserna måste 
kunna bestämmas utgående från dosen i refe-
renspositionen. Referenspositionen skall vara 
belägen på ett lämpligt ställe - i eller på pro-
dukten - där dosvariationerna är små. 

Rutinmätningar skall utföras på varje parti 
och med jämna mellanrum under produktio-
nen. 

Om flytande oförpackade produkter bestrå-
las kan minimi- och maximidosernas position 
inte bestämmas. I detta fall är det bättre att 
göra stickprovsundersökningar i syfte att be-
stämma dosernas gränsvärden. 

Mätningarna bör utföras med godkända 
dosmätare och därefter relateras till basnor-
mer. 

Under bestrålningen skall vissa anlägg-
ningsparametrar kontrolleras och kontinuer-
ligt registreras: 

— Anläggningar som använder radionukli-
der: produktens förflyttningshastighet eller 
uppehållstiden i bestrålningszonen och upp-
gifter som bekräftar källans position.  

— Anläggningar som använder partikelac-
celerator: produktens förflyttningshastighet, 
energinivån, elektronströmmen och strålens 
avsökningsbredd.  



Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 853

om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om veterinära gränskontroller av
animaliska livsmedel och andra varor

Given i Helsingfors den 10 oktober 2000

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 29 juni 1999 om veterinära

gränskontroller av animaliska livsmedel och andra varor (785/1999) 40 § 1 och 2 mom. och
bilaga 1, sådan bilaga 1 lyder i jord- och skogsbruksministeriets beslut 84/2000, samt
fogas till beslutet en ny 18 a § och 41 a § samt bilaga 10, som följer:

18 a §
För importpartier som är avsedda för

frilager, friområde eller tullager skall därtill
kraven i kommissionens beslut 2000/571/EG
om metoder för veterinärkontroll av produkter
från tredje land som skall föras in i frizoner,
frilager, tullager eller till aktörer som tillhan-
dahåller gränsöverskridande sjötransporter ef-
terföljas.

40 §
Ett importparti får endast levereras från ett

lager för provianteringslivsmedel direkt till
den båt som skall provianteras, till ett mel-
lanlager i en hamn på bestämmelseorten eller
för destruktion och leveransen får ske endat
med tillstånd av den gränsveterinär som
övervakar lagret för provianteringslivsmedel.
Importpartiet skall transporteras under tull-
övervakning enligt förfarande T1 i förordning
(EEG) nr 2913/92. Mellanlagret i hamnen på
bestämmelseorten skall vara godkänt av jord-
och skogsbruksministeriet enligt 35 §.
Den som håller ett lager för provianterings-

livsmedel skall på förhand skriftligen anhålla

om tillstånd att leverera importpartier till den
båt som skall provianteras eller till ett mel-
lanlager i en hamn på bestämmelseorten.
Tillstånd anhålles om av den gränsveterinär
som övervakar lagret för provianteringslivs-
medel genom att använda en blankett enligt
modellen i bilaga 10. Om importpartiet leve-
reras till en hamn i en annan medlemsstat skall
den som håller lagret informera den behöriga
myndigheten i hamnen om försändelsedatum
och bestämmelseort för importpartiet.
— — — — — — — — — — — — —

41 a §
För importpartier som är avsedda för

proviantering i båttrafik skall därtill kraven i
kommissionens beslut 2000/571/EG om me-
toder för veterinärkontroll av produkter från
tredje land som skall föras in i frizoner,
frilager, tullager eller till aktörer som tillhan-
dahåller gränsöverskridande sjötransporter ef-
terföljas.

Denna förordning träder i kraft den 1
november 2000.

Helsingfors den 10 oktober 2000

Jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemilä

Veterinäröverinspektör Outi Tyni

Kommissionens beslut 2000/571/EG (32000D0571), EGT nr L 240, 23.9.2000, s. 14
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Bilaga 1 
 
 
 
 
GRÄNSÖVERGÅNGSSTÄLLEN OCH GRÄNSKONTROLLSTATIONER, 
STATIONERNAS ÖPPETTIDER SAMT LIVSMEDEL OCH ANDRA VAROR SOM 
KONTROLLERAS VID STATIONERNA 
 
Tullanstalt 
som utgör 
gränsöver- 
gångsställe 

Kommunen 
där gräns- 
kontroll- 
stationen är 
belägen 

 
 
Öppettider 

Livsmedel 
och/eller 
andra varor 
som 
kontrolleras 

 
 
ANIMO-koder 

 
Helsingfors/ 
hamnen 
 

 
Helsingfors 

 
8.00 — 17.00 
mån. — fre. 

 
Alla livsmedel 
och andra varor 

 
14.001.99 

 
Helsingfors- 
Vanda/flyg- 
stationen 

 
Vanda 

 
8.00 — 17.00 
mån. — fre. 

 
Alla livsmedel 
och andra varor 

 
14.101.99 

 
Kotka/ 
hamnen 
 

 
Kotka 

 
8.00 — 17.00 
mån. — fre. 

 
Alla livsmedel 
och andra varor 

 
14.005.99 

 
Hamina/ 
hamnen 

 
Hamina 

 
8.00 — 17.00 
mån. — fre. 
 

 
Förpackade 
livsmedel och 
alla andra varor 

 
14.205.99 

 
Vaalimaa/ 
landsvägen 
 

 
Virolahti 

 
8.00 — 17.00 
mån. — fre. 

 
Alla livsmedel 
och andra varor 

 
14.105.99 

 
Raja-Jooseppi/ 
landsvägen 

 
Enare 

 
8.00 — 17.00 
mån. — fre. 
 

 
Alla livsmedel 
och andra varor 

 
14.112.99 
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2 400301/118

Bilaga 10 

800016R 

VETERINÄRINTYG 
För produkter avsedda för proviantering i utrikes båttrafik 

 
Behörig myndighet  Referensnummer 

            
 
1. Ursprung (lager eller gränskontrollstation som produkterna avsänts från) 
Adress och godkännandenummer för ursprungslager inom EU / namn på avsändande gränskontrollstation / namn, adress och 
godkännandenummer för lager för provianteringslivsmedel (enligt vad som gäller) 

      
 
2. Produkternas bestämmelseort 
Fartygets namn 

      
Hamn, där fartyget är förankrat 

      
Mellanlager i hamnen på bestämmelseorten 

      
 
3. Uppgifter om partiet  Fortsättning i separat bilaga 
Avsändningsdatum  
      

Vikt Produkttyp Ursprungsland Antal 
förpackningar Brutto Netto 

Gränskontrollintygets 
nummer 1 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    
 
4. Intyg 
Härmed intygas att ovan beskrivna produkter får avsändas till ovan angivna fartyg eller lager i enlighet med artikel 13.2 a i 
rådets direktiv 97/78/EG. 
Ort Datum 

            
Den officiella veterinärens underskrift 2, namnet med versaler, funktion och titel 

      
 
5. Leveransbekräftelse 
Härmed bekräftas att den sändning som beskrivs i punkt 3 har levererats ombord på det fartyg som anges i punkt 2. 
Ort Datum 

            
Underskrift av tjänsteman från den behöriga myndigheten / officiell företrädare för befälhavaren för kaptenen på fartyget2, namnet med 
versaler samt funktion ombord 

      
1 Nummer på originalintyget enligt artikel 5.1 i direktiv 97/78/EG.  
2 Signaturen och stämpelns färg måste avvika från den förtryckta textens färg

Stämpel 2 

Stämpel 2 
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Bilaga 
till veterinärens intyg för produkter avsedda för provi-
antering i utrikes båttrafik 

 
Referensnummer 

      
 
Avsändningsdatum 
      

Vikt Produkttyp Ursprungsland Antal 
förpackningar Brutto Netto 

Gränskontrollintygets 
nummer 1 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    
1 Nummer på originalintyget enligt artikel 5.1 i direktiv 97/78/EG.  



Handels- och industriministeriets förordning

Nr 854

om energieffektivitetskrav för elektriska kylskåp, frysar och kombinationer av dessa för
hushållsbruk

Given i Helsingfors den 12 oktober 2000

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 och 11 §
lagen den 19 december 1997 om anordningars energieffektivitet (1241/1997):

1 §
Denna förordning tillämpas på nya nätan-

slutna kylskåp, frysar och kombinationer av
dessa för hushållsbruk (kyl- och frysappara-
ter), vilka definieras närmare i bilaga 1.
Förordningen tillämpas inte på kyl- och
frysapparater i vilka även andra energikällor
kan utnyttjas och inte heller på apparater som
bygger på absorptionsprincipen eller apparater
som tillverkats enligt särskilda specifikationer.

2 §
I denna förordning avses med teknisk

dokumentation sådant tekniskt informations-
material med vilket det kan bedömas om en
kyl- och frysapparat stämmer överens med
kraven i förordningen.

3 §
En kyl- och frysapparat får släppas ut på

marknaden, om apparatens elförbrukning inte
överskrider det maximivärde för elförbruk-
ningen som har fastställts för ifrågavarande
kategori apparater, vilket skall beräknas enligt
de förfaranden som anges i bilaga 1.

4 §
Leverantören av en kyl- och frysapparat

skall bedöma apparatens överensstämmelse
med kraven och sörja för att tekniskt infor-
mationsmaterial utarbetas och förvaras på det
sätt som bestäms i bilaga 2.

5 §
En kyl- och frysapparat skall förses med

CE-märkning som tecken på att apparaten
uppfyller kraven enligt denna förordning.
Märkningen skall göras på det sätt som
bestäms i lagen om att vissa produkter skall
förses med CE-märkning (1376/1994). En
leverantör av en kyl- och frysapparat skall
dessutom utarbeta en skriftlig försäkran om
överensstämmelse.
Om kyl- och frysapparaten omfattas av

tillämpningsområdet för annan lagstiftning
med bestämmelser om CE-märkning, skall
märkningen om överensstämmelse ange att
kyl- och frysapparaten även anses överens-
stämma med dessa andra bestämmelser.

6 §
Denna förordning träder i kraft den 1

december 2000.

Helsingfors den 12 oktober 2000

Handels- och industriminister Sinikka Mönkäre

Överinspektör Heli Vuori-Karvia

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG (31996L0057); EGT nr L 236, 18.9.1996, s. 36
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Bilaga 1

METOD FÖR BERÄKNING AV HÖGSTA TILLÅTNA ELFÖRBRUKNING FÖR KYL-
OCH FRYSAPPARATER SAMT FÖRFARANDE VID KONTROLL AV FÖRBRUK-

NINGENS ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAVEN

Elförbrukningen för en kyl- eller frysapparat (som kan uttryckas i kilowattimmar per dygn)
beror på vilken kategori apparaten tillhör (t.ex. kylskåp med ett enstjärnigt köldfack(*), frysbox
osv.), dess volym, energieffektiviteten i dess konstruktion (isoleringens tjocklek eller
kompressorns effektivitet) och skillnaden mellan omgivande och inre temperatur. Vid
fastställandet av standarder som gäller energieffektiviteten bör därför hänsyn tas till de viktigaste
faktorerna som påverkar elförbrukningen (dvs. apparatens kategori och volym). Därför fastställs
den högsta tillåtna elförbrukningen för kyl- och frysapparater genom en lineär ekvation, som
är beroende av apparatens volym, på så sätt att en egen ekvation har fastställts för varje kategori.

För att den högsta tillåtna elförbrukningen för en viss kyl- eller frysapparat skall kunna
beräknas måste apparaten först inordnas i någon av följande kategorier:

Kategori Beskrivning
1 Kylskåp utan köldfack (fack vars temperatur är högst −6 oC)
2 Kylskåp med svalutrymme som håller 5 oC och/eller 12 oC
3 Kylskåp med köldfack utan stjärnmärkning
4 Kylskåp med köldfack märkt (*)
5 Kylskåp med köldfack märkt (**)
6 Kylskåp med köldfack märkt (***)
7 Kylskåp/frysskåp med frys märkt (****)
8 Frysskåp
9 Frysbox

10 Kylskåp/frysskåp med flera än två dörrar, samt andra apparater som inte omfattas
av ovanstående

Eftersom olika utrymmen i kyl- och frysapparater har olika temperatur (vilket tydligt påverkar
deras elförbrukning) fastställs den högsta tillåtna elförbrukningen i praktiken för den korrigerade
volymen, som är en viktad summa av volymerna i samtliga utrymmen.

Den korrigerade volymen (Vadj) för en apparat beräknas enligt följande:

Vadj = ∑ Vc x Wc x Fc x Cc

Wc = (25 - Tc)/20
där Tc är varje utrymmes nominella temperatur (i oC).

Vc är varje utrymmes nyttovolym.
Fc är en faktor som är 1,2 för köldutrymmen med automatisk avfrostning och 1 för övriga

utrymmen.

Cc = 1 för kyl- eller frysapparat tillhörande normal (N) och subnormal klimatklass (SN)
Cc = Xc för kyl- eller frysapparat tillhörande subtropisk klimatklass (ST)
Cc = Yc för kyl- och frysapparat tillhörande tropisk klimatklass (T)

Viktningskoefficienterna Xc och Yc för de olika typerna av utrymmen är följande:
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Viktningskoefficienterna Xc och Yc enligt temperaturen i utrymmet

Xc Yc

Svalutrymmen 1,25 1,35
Färskvarufack 1,20 1,30
Utrymme med 0 oC 1,15 1,25
Utrymme utan stjärnmärkning 1,15 1,25
Utrymme märkt (*) 1,12 1,20
Utrymme märkt (**) 1,08 1,15
Utrymme märkt (***) eller (****) 1,05 1,10

Den korrigerade volymen och nyttovolymen skall uttryckas i liter.

Den högsta tillåtna elförbrukningen (Emax uttryckt i kWh per dygn och beräknad med två
decimaler) för en apparat med den korrigerade volymen Vadj skall för varje apparatkategori
beräknas med hjälp av följande ekvationer:

Kategori Beskrivning Emax(kWh/dygn)
1 Kylskåp utan köldfack (0,207 x Vadj + 218)/365
2 Kylskåp med svalutrymme som håller 5 oC

och/eller 12 oC (0,207 x Vadj + 218)/365
3 Kylskåp utan stjärnmärkning (0,207 x Vadj + 218)/365
4 Kylskåp märkt (*) (0,557 x Vadj + 166)/365
5 Kylskåp märkt (**) (0,402 x Vadj + 219)/365
6 Kylskåp märkt (***) (0,573 x Vadj + 206)/365
7 Kylskåp/frysskåp märkt (****) (0,697 x Vadj + 272)/365
8 Frysskåp (0,434 x Vadj + 262)/365
9 Frysbox (0,480 x Vadj + 195)/365

För kylskåp/frysskåp med flera än två dörrar eller andra apparater som inte omfattas av
ovanstående skall den högsta tillåtna elförbrukningen (Emax) avgöras av temperaturen och det
antal stjärnor med vilket det kallaste utrymmet är märkt, enligt följande:

Temperatur i det
kallaste utrymmet

Kategori Emax(kWh/dygn)

> - 6 oC 1/2/3 (0,207 x Vadj + 218)/365
≤ - 6 oC (*) 4 (0,557 x Vadj + 166)/365
≤ -12 oC (**) 5 (0,402 x Vadj + 219)/365
≤ -18 oC (***) 6 (0,573 x Vadj + 206)/365
≤ -18 oC (****) 7 (0,697 x Vadj + 272)/365

Kontrollförfaranden för att fastställa om kyl- och frysapparater överensstämmer med
denna förordnings elförbrukningskrav

Om elförbrukningen för en kyl- eller frysapparat vid kontroll visar sig vara högst Emax (den
högsta tillåtna elförbrukningen inom varje ovan angiven kategori) plus 15 %, skall denna apparat
godkännas enligt energiförbrukningskraven i denna förordning. Om förbrukningen överskrider
Emax plus 15 %, måste ytterligare tre apparater kontrolleras. Om det aritmetiska medelvärdet
av dessa tre apparaters elförbrukning är högst Emax plus 10 %, skall apparaten godkännas enligt
nämnda krav. Om det aritmetiska medelvärdet överskrider Emax plus 10 %, skall apparaten anses
icke motsvara kraven.
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Definitioner

Termerna i denna bilaga är definierade i enlighet med Europeiska standardiseringsorgani-
sationens europeiska standard EN 153 från juli 1995.
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Bilaga 2

BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE OCH TEKNISK DOKUMENTATION

1. Leverantören av en kyl- eller frysapparat (tillverkaren, dennes befullmäktigade representant
eller importör som släpper ut apparaten på marknaden inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet) garanterar och försäkrar att kyl- eller frysapparaten stämmer överens med
kraven i denna förordning.
2. Leverantören skall sörja för att den tekniska dokumentation som beskrivs i punkt 3

utarbetas. Leverantören skall förvara dokumentationen så att den är tillgänglig för
myndigheterna för kontrolländamål i minst tre år efter det att tillverkningen av apparaten har
upphört.
3. Den tekniska dokumentationen skall omfatta uppgifter om apparatens konstruktion,

tillverkning och funktion, och i den mån det är nödvändigt för bedömning av överensstämmelsen
följande uppgifter:

a) tillverkarens namn och adress,
b) en allmän beskrivning av modellen, för att den tydligt skall kunna identifieras,
c) upplysningar, eventuellt med ritningar, om huvuddragen i modellens konstruktion, särskilt

sådana egenskaper som märkbart påverkar elförbrukningen, såsom storlek, volym,
kompressorns egenskaper, speciella detaljer osv.,

d) bruksanvisning om sådan finns,
e) resultaten från mätning av elförbrukningen utförd i enlighet med punkt 5,
f) detaljerade uppgifter som visar dessa mätningars överensstämmelse med energiförbruk-

ningskraven enligt bilaga 1.

4. Teknisk dokumentation som utarbetats genom tillämpning av andra av Europeiska
gemenskapens bestämmelser får användas, om den uppfyller kraven i denna bilaga.
5. Vid fastställandet av kyl- eller frysapparaters elförbrukning skall ett förfarande enligt

standarden EN 153 användas.
6. Leverantören skall till den tekniska dokumentationen foga en kopia av försäkran om

överensstämmelse.
7. Tillverkaren skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att genom tillverkningsmetoden

garantera att de tillverkade kyl- och frysapparaterna överensstämmer med den tekniska
dokumentationen enligt punkt 2 samt med övriga krav i förordningen.
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