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TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation repræsenterer 4.300 virksomheder inden for el, vvs og metal  

med i alt 55.000 medarbejdere og en samlet omsætning på omkring 60 mia. kr. 
med i alt 55.000 medarbejdere og en samlet omsætning på omkring 60 mia. kr.  
 

 

 

 

 

 

 

Høring vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om 
regulering af visse industrielle drivhusgasser 
 
Miljø- og Fødevareministeriet har ved mail af den 23. juni 2020 fremsendt oven-
nævnte udkast til forslag til bekendtgørelse om regulering af visse industrielle 
drivhusgasser og har anmodet om at modtage bemærkninger til udkastet senest 
den 21. august.  
 
Udkast til bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser giver 
TEKNIQ Arbejdsgiverne anledning til følgende bemærkninger.   
 
TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemmer tæller virksomheder inden for el- vvs og in-
dustriområdet, og en meget stor del af virksomhederne beskæftiger sig med an-
læg og kølemidler omfattet af bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen berører et vig-
tigt fokusområde for TEKNIQ Arbejdsgivernes medlemsvirksomheder, og vi indgår 

derfor gerne i et fortsat samarbejde på området.  

 
Formålet med udkastet er at fremme klimavenlige kølemidler på bekostning af kli-
maskadelige kølemidler. Samtidig er det hensigten at give virksomhederne en hø-
jere grad af fleksibilitet i dimensioneringen af køleanlæg. Dette er formål, som 
TEKNIQ Arbejdsgiverne er tilhængere af og støtter op omkring.  
 
TEKNIQ Arbejdsgiverne vil dog samtidig gøre opmærksom på, at en meget stor del 
af de kølemiddelholdige løsninger, som branchen leverer og installerer hos danske 
kunder, er produceret i udlandet og med flere markeder end det danske i sigte. 
Derfor er det vigtigt, at de regler, der implementeres i Danmark, er i fuld overens-
stemmelse med EU-reglerne på området, så der ikke implementeres danske sær-
regler, som begrænser konkurrencen på området. Ud fra det fremsendte hørings-
materiale er det ikke klart for os, i hvilket omfang udformningen af reglerne er 
sket i fuld overensstemmelse med de relevante EU direktiver på området. 
 
TEKNIQ Arbejdsgiverne står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores hø-
ringssvar. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Simon O. Rasmussen 

Underdirektør 
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