
 

Anmälan om inledning av avgasmätningar inför besiktning 

Anmälan skickas till: Dieseldrivna bilar 
Fordonsmyndigheten 
Möckelövägen 58 
AX - 22120 
Mariehamn 

 

 
Anmälare Företagets eller inrättningens namn FO-nummer 

Ansvarig 

Adress 

Telefon Fax 

Mätapparater Märke och modell Värden som mäts (utöver k-värdet) 
som används 

Punkterna 

gällande Godkännanden beviljade för utrustningen 
mätarmodeller 

fylls till den del 

de är kända 

Programmering   

av mätinstru- K-värdet anges som medelvärde av den senaste mätningen 

mentet  
I de avsedda mätningarna får ett enskilt k-värde avvika högst 

 från medelvärdet l/m    

Service av Mätaren skall underhållas och kalibreras enligt tillverkarens anvisningar och 

mätapparaten genomförandet har avtalats med   

  en representant för tillverkaren 
  

  annan:    

  

Underskrift Ort och datum Namnteckning och namnförtydligande 

Uppgifterna i din ansökan lagras hos Fordonsmyndigheten och behandlas i våra register 

 

 
Se anvisningar på blankettens baksida. 

 



 

 
Anvisningar 
Den som kontrollerar avgasutsläpp skall innan verksamheten inleds göra en anmälan till 
Fordonsmyndigheten 
 Anmälan skall göras separat för mätningar av dieseldrivna bilar, även om firman eller 
verkstaden 
redan tidigare har anmält mätningar gällande bensindrivna bilar. 
Över varje genomförd mätning av röktätheten utskrivs ett intyg, dvs. ett mätprotokoll som 
innehåller 
följande uppgifter: 

- kontrollställets namn och kontaktinformation 
- specifikationsuppgifter för fordonet 
- uppmätt eller på annat sätt konstaterad temperatur på motorolja, kylarvätska eller motor 
- rotationshastighet vid varje fri acceleration (minimum och maximum) 
- varje stigtid, dvs. motorns accelerationstid från tomgång till maximal rotationshastighet 
- varje uppmätt absorptionskoefficient 
- medeltalet av tre fria accelerationer efter varandra, om detta har räknats som slutresultat 
- testresultat (godkänt/underkänt) 

Protokolluppgifterna som baserar sig på den egentliga mätningen får inte skrivas ned för hand. 
Undantag utgör uppgifter om motortemperaturen och uppgifter om rotationshastigheten för 
fordon med 
en totalmassa över 3 500 kg. I utskriften krävs inte heller uppgifter om stigtid för fordon med 
en total- 
massa över 3 500 kg. Ett intyg med datum, mätningsförrättarens underskrift och 
namnförtydligande 
skall fogas till besiktningsdokumenten. 

 


