De wetgeving rond uw CV-installatie.
CV
De wetgeving omtrent CV-installaties
installaties is op verschillende
fronten gewijzigd. Deze wijziging heeft tot dusver alleen
invloed op de zogenaamde collectieve CV-installaties.
CV
Dat
wil zeggen één centrale installatie die meerdere
appartementen van warmte voorziet.
voorzie
Op 1 januari 2008 zijn de meeste 8.40 Wet Millieubeheer
AMVB's vervangen door het besluit
esluit algemene regels
inrichtingen milieubeheer oftewel
oftew het Activiteitenbesluit.
Op 1 april 2010 is het Besluit Emissie-eisen
Emissie
Middelgrote CV-installaties
installaties in werking getreden. Deze
vervangt het activiteitenbesluit. Qua verplichting van inspectie en onderhoud aan CV-installaties voor
het verwarmen van gebouwen veranderd er weinig.
Kort samengevat is de regelgeving op dit moment als volgt:
Heeft uw centrale CV-installatie
installatie een nominaal vermogen van meer dan 100kW. Dit betreft
betref toestellen
van meer dan 100kW maar ook cascadeopstellingen (meerdere CV-ketels
ketels aan elkaar gekoppeld) met
een gezamenlijk vermogen van meer dan 100kW,
100kW, dan is er voor u het één en ander gewijzigd. Voorheen
was het zo dat de grens lag bij 130kW maar deze is verlaagd naar
naa 100kW.
De nieuwe regelgeving heeft de volgende verplichtingen:
Alle installaties die een nominaal vermogen hebben van
meer dan 100kW moeten worden geïnspecteerd en er
moet een basisverslag worden opgesteld. Heeft uw CVinstallatie reeds een basisverslag dan is het niet nodig
deze nogmaals op te stellen want het reeds bestaande
basisverslag voor de CV-installatie blijft geldig.
De nu verplichte tweejaarlijkse Periodieke Inspectie kan
bij de eerstvolgende keuring worden aangepast naar een
vierjaarlijkse Periodieke Inspectie. Hier kunt u dus
besparen op de inspectiekosten.
LET OP! Als u de frequentie aanpast dan is het verplicht deze ook in het bestaande basisverslag aan te
passen.
Verder moet nu ook de brandstoftoevoerleiding,
brandstoftoevoer
waarop een nominaal
minaal vermogen is aangesloten van
meer dan 100kW, worden geïnspecteerd.
geïnspecteerd Deze inspectie moet vierjaarlijks plaatsvinden en worden
uitgevoerd door een gecertificeerde monteur.
monteur Een basisverslag voor de brandstoftoevoer zal alsnog
gemaakt dienen te worden.
Het periodieke onderhoud moet uiteraard wel worden uitgevoerd en staat los van de wijziging.
Bel of mail voor meer informatie naar:
Marko Groener – Senior Contract Consultant Yender Technisch Beheer
m.groener@yender.nl
(0541-355787 of 06-22473467)

