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TILLSYN ÖVER ATT ATP-ÖVERENSKOMMELSEN FÖLJTS

Föremål för kontrollen och dess representant
Namn



Adress



Transportmedlets representant under kontrollen



Telefonnummer



E-postadress


Typ av transport
 internationell transport enligt ATP-överenskommelsen   
 förflyttning inom landet
 distribution inom landet
Transportmedel
 lastbil    släpvagn     påhängsvagn     container     annat
Transportmedlets registernummer


Information om karosseriet
Tillverkat av


Tillverkningstidpunkt


Tillverkningsnummer (se typskylten)


Nummer som transportfirman gett


Antal bakdörrar (flerdelad)


Antal sidodörrar (flerdelad)


Antal ventilationsöppningar


Kylaggregatets märke
Information om ATP-certifikatet
Certifikatets nummer


ATP-klass
Giltighetstid

ATP-certifikatet beviljat av



ATP-certifikatets ägare eller innehavare





Konstaterade brister
 finskt ATP-certifikat saknas
 ATP-certifikatet motsvarar inte informationen om transportmedlet
 ATP-klassificeringen och märkningarna är föråldrade
 transportmedlets typskylt saknas (vanligen framtill på utsidan av karosseriet)
 väggkonstruktionerna är skadade (såsom hål eller spricka)
 tätningarna är skadade
 plan för egenkontroll saknas
 instrumentet för registrering av temperaturen uppfyller inte kraven i EN 12830 och/eller 13485
 instrument för registrering av temperaturen saknas
Andra observationer 











Föreslagna åtgärder


 ATP-märkningarna skall omedelbart täckas/avlägsnas
 ett finskt ATP-certifikat skall skaffas
 skadade ställen skall repareras senast ____/____ 20____ 
 en skriftlig anmälan om att bristerna åtgärdats skall lämnas senast 
____/___ 20___ 
 transportmedlet skall förevisas reparerat för tillsynsutövaren senast ____/____ 20___
 



Underskrifter
Tid och ort



Kontrollen utförd av (namn, tjänsteställning och kontaktuppgifter)









Delges





En kopia av kontrollprotokollet sänds till såväl regionförvaltningsverket som Livsmedelssäkerhetsverkets registratorskontor, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors. 
Registratorskontorets e-postadress är kirjaamo@evira.fi



IFYLLNINGSANVISNINGAR, skriv ett streck (-----) i fält som förblivit tomma 


Föremål för kontrollen och dess representant
Anteckna transportmedlets ägares namn och kontaktuppgifter
Typ av transport
Anteckna vilken typ av transport transportmedlet utför vid kontrolltidpunkten.

Transportmedel
Anteckna vilken typ av transportmedel det rör sig om (kryss i rutan)
Transportmedlets registernummer
Anteckna registernumret på fordonets eller släpvagnens registerplåt. Checka mot registerutdraget. Om det rör sig om en container, skriver du ett streck i fältet. Det nummer transportfirman gett containern antecknas i fältet Information om karosseriet.
Information om karosseriet
Jämför ATP-certifikatet med transportmedlet.

Anteckna karosseritillverkarens namn. Tillverkningstidpunkten och tillverkningsnumret framgår av typskylten, som du vanligen finner i nedre hörnet framtill på karosseriet.

Med karosseriets nummer avses det nummer som transportfirman gett karosseriet och som antecknats i företagets materielförteckning. Karosserinumret som transportfirman gett finner du vanligen i nedre eller övre hörnet på sidan till karosseriet. Alla transportföretagare har nödvändigtvis inte numrerat sin materiel och då skriver du ett streck i fältet.

Som antal dörrar antecknas du det faktiska antalet dörrar så, att en flerdelning framgår av anteckningen. Om dubbeldörr baktill, antecknar du antalet dörrar som 2 st. 

Med ventilationsöppningar avses luftväxlingsluckor/ventiler, antalet antecknas.

Anteckna kylaggregatets märke och eventuellt modellnummer.

Information om ATP-certifikatet
På finska ATP-certifikat har certifikatets nummer nämnts ovanför punkt 1. (Certificate Nr) och ATP-klassen i punkt 6 på certifikatet. 

Giltighetstiden har nämnts i punkt 8 på certifikatet. 

Ägarens eller innehavarens namn har nämnts i punkt 4 på certifikatet. 

Namnet på den som beviljat certifikatet har nämnts i punkt 10 på certifikatet.

Konstaterade brister
Kryssa för konstaterade brister.
Andra observationer


Anteckna vid behov andra observationer i detta fält. Till exempel otydligt ATP-certifikat eller fordonet saknar finskt ATP-certifikat.
Föreslagna åtgärder
Kryssa för föreslagna åtgärder och anteckna vid behov tilläggsåtgärder.
Underskrifter
Anteckna tidpunkten för kontrollen och underskrifter med kontaktuppgifter för myndighetens del.

Den som delges undertecknar kontrollprotokollet och ges en kopia av kontrollprotokollet eller också kan den sändas till transportmedlets ägare/innehavare per post i efterhand.
Delgivning
En kopia av kontrollprotokollet sänds till såväl regionförvaltningsverket som Livsmedelssäkerhetsverkets registratorskontor, Mustialagatan 3, 00790 Helsingfors. 
Registratorskontorets e-postadress är kirjaamo@evira.fi



