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Ansökan om förnyelse av energibesiktningsbehörighet, när det har
gått mindre än fyra år sedan verksamheten som ansvarsperson
Fyll i alla begärda uppgifter på blanketten. Energimyndigheten samlar in, behandlar och förvarar personuppgifter i anslutning till ansökningarna. Mer information om behandlingen av personuppgifter finns på Energimyndighetens webbplats: https://energiavirasto.fi/sv/dataskydd.

Förnamn
Efternamn
Identifikationsnummer för den energibesiktningsansvariga
Numret finns på ditt ansvarspersonsintyg och i
registret över ansvarspersoner.
E-postadress
Telefonnummer
Hemkommun
Befattning
Arbetsgivarens namn
Arbetsgivarens adress
Arbetsgivarens postnummer
Arbetsgivarens postanstalt
Den tidpunkt, då du senast har varit ansvarig
person för en obligatorisk energibesiktning enligt energieffektivitetslagen. Ange datum för besiktningsrapporten i formen dd/mm/åååå.
Om du inte har varit ansvarig för en obligatorisk
energibesiktning under de senaste fyra åren,
anmäl dig till provet för ansvariga personer via
Motivas webbplats, så att du kan visa att du
upprätthållit din yrkesskicklighet. Då ska du inte
skicka in denna ansökningsblankett. I samband
med anmälan till provet för ansvariga personer
samlas nödvändiga uppgifter in.

EV
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Det företag, för vilket du senast gjorde en obligatorisk energibesiktning.
Inlämning av energibesiktningsrapport
Om du inte har rapporten i din besittning, t.ex.
på grund av att du bytt arbetsplats eller till följd
av ditt konsultavtal, kontrollerar vi i överföringsfilen för ovan nämnda energibesiktning att
du har varit ansvarig person för den.
Jag begär att beslutet skickas

Som bilaga till min ansökan skickar jag
en rapport om energibesiktningen, för
vilken jag senast var ansvarig person
Jag har inte möjlighet att lämna in rapporten om energibesiktningen, för vilken
jag senast var ansvarig person
Per e-post
Per brev till följande adress:

Faktureringsuppgifter
Ange i textfältet till höger:
1. E-faktureringsadress (inkl. företagets FOnummer, personens namn) ELLER
2. Adress för pappersfaktura
Förnyelsen av energibesiktningsbehörigheten
kostar 200 € (Arbets- och näringsministeriets
förordning om Energimyndighetens avgiftsbelagda prestationer).
Jag samtycker till att mitt namn och identifikationsnummer antecknas i beslutet om förnyelse
av energibesiktningsbehörighet, med vilken
man samtidigt beslutar om förnyelsen av flera
personers energibesiktningsbehörighet (medbeslutande).
Om du inte ger ditt samtycke, fattar vi ett separat beslut om förnyelsen av din behörighet, varvid behandlingen av beslutet tar längre än vid
ett medbeslutande.
Ansökningsblankettens datering
Ange här det datum då du skickar ansökningsblanketten till Energimyndigheten i formen
dd/mm/åååå.

Jag samtycker
Jag samtycker inte
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Denna blankett skickas i första hand till Energimyndigheten som en e-postbilaga till adressen
katselmukset@energiavirasto.fi. Skicka som bilaga till meddelandet också energibesiktningsrapporten om den energibesiktning, där du under de senaste fyra åren har verkat som
ansvarig person för den obligatoriska energibesiktningen enligt energieffektivitetslagen.
Om du inte kan skicka ansökan per e-post kan du skicka den per post till adressen:
Energimyndigheten,
Energieffektivitet
Fågelviksgränden 2 A
00530 Helsingfors
Mer information: katselmukset@energiavirasto.fi.

