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Revision af EU’s F-gasforordning 517/2014

Følgende ændringer er på vej:

• Nedfasning af HFC - endemålet er 98%  mellem 2015 og 2050 mod

• Niveauet skal fra 2024 ned på cirka 24 % i forhold til de 31 % af 
2015, som det nuværende mål. 

• I 2030 er der kun omkring 5 % tilbage og i det lange løb kun 2 %

• Færre kvoter, pris på kvoter og  F-gasser med et højt GWP samt 
ODS vil gradvist forsvinde fra markedet 



Revision af EU’s F-gasforordning 517/2014

Følgende ændringer er på vej:

• Forbud og restriktioner af HFC i nye applikationer, og syntetiske 
kølemidler kun finder anvendelse i produkter, hvor der ikke findes 
alternativer, fx udfases SF6 i 2031, og andre er udfaset eller på vej 
til det, forslag om visse typer/størrelser af splitanlæg.

• Begrænsning af illegal import. 

• Forbedring af overvågning og rapportering i brugen af HFC.

• Opdatering af certifikater så teknikere er bliver klædt på til at 
håndtere naturlige kølemidler.



Revision af EU’s F-gasforordning 517/2014

• Kilde Cooling post marts 2022.



Type

Forslag til kølemiddelbegrænsning

Lokale plug-in klimaanlæg som indeholder 
fluorholdige drivhusgasser med et GWP på 150 
eller derover.

1. januar 2025

Todelte splitanlæg, der indeholder mindre end 3 
kg fluorholdige drivhusgasser, anført i bilag I, og 
som indeholder, eller hvis funktion er afhængig, 
af fluorholdige drivhusgasser, anført i bilag I, 
med et GWP på 750 eller derover.

1. januar 2025

Splitanlæg med en kapacitet på højst 12 kW, 
som indeholder, eller hvis funktion er afhængig 
af, fluorholdige drivhusgasser med et GWP på 
150 eller derover, undtagen når det er påkrævet 
for at opfylde sikkerhedsstandarder

1. januar 2027

Splitanlæg med en kapacitet på mere end 12 
kW, som indeholder, eller hvis funktion er 
afhængig af, fluorholdige drivhusgasser med et 
GWP på 750 eller derover, undtagen når det er 
påkrævet for at opfylde sikkerhedsstandarder.

1. januar 2027



Revision F-gasforordningen - uddannelse

Uddannelse:

• Certificering af teknikere til at inkludere færdigheder i brugen af lav-GWP-alternativer (art. 10) 

• Certificeringskrav for umættede HFC'er og H(C)FC'er og andre alternativer 

• F-gas certificeringsprogrammer omfatter også praktisk træning i alle alternativer 

• Tilføjelse af energieffektivitet som en del af træningen 

• Installation/service/vedligeholdelse/reparation kun af certificeret personale for alternativer

Forebyggelse – bedre kontrol systemer

• Forebyggelse af emissioner af F-gasser fra eksisterende udstyr ved at kræve kontrol, korrekt service og 
genvinding af gasserne ved slutningen af udstyrets levetid. 

Mere omfattende overvågning: 

• En bredere vifte af stoffer og aktiviteter vil blive omfattet, og procedurerne for indberetning og kontrol af 
data vil blive forbedret. 



Ændrede serviceintervaller for mindre køleanlæg og 
varmepumper

Opfølgende aftale ifm. Klimaftale for energi og industri mv. 30. oktober 2020

• Serviceintervallet for små varmepumper i private husholdninger ændres fra et til to år for at 
reducere omkostningerne ved at eje en varmepumpe og frigøre installatørressourcer. 

• Mulig tilføjelse af et energimæssigt element til serviceeftersynet af små varmepumper.



Ændrede serviceintervaller for mindre køleanlæg og 
varmepumper - Serviceeftersyn

Bekendtgørelsen lemper kravet til 
eftersyn fra 1 år til 2 år for anlæg 
med op til 5 kg kølemiddel.  

Grænsen for, hvornår der kræves 
eftersyn ændres til 3 kg kølemiddel.  

Kravet for at arbejde med naturlige 
kølemidler skærpes til 1 kg, hvor der 
bliver krav om certifikat. 



Ændrede serviceintervaller for 
mindre køleanlæg og 
varmepumper
I forslag til ny bekendtgørelsen lægges 
der op til:

a) at anlæg med mindre end 3 kg. 
kølemiddel fritages fra krav om eftersyn.

b) at anlæg med mere end 3 kg og 
maksimalt 5 kg kølemiddel fremover skal 
have eftersyn mindst hver 24 måneder.

c) at anlæg med mere end 5 kg 
kølemiddel skal have eftersyn hver 12. 
måned.



Ændrede serviceintervaller for mindre køleanlæg og 
varmepumper

• TEKNIQ Arbejdsgiverne har foreslået at:

• Der ved eftersyn og vedligeholdelse m.v. sikres, at køleanlæg og varmepumper til 
stadighed fungerer sikkert og energieffektivt. Eftersyn, vedligeholdelse m.v. skal udføres i 
henhold til fabrikantens anvisning, dog skal der som minimum gennemføres 
nedenstående eftersyn:

• Anlæg i private husholdninger med ikke mere end 5 kg kølemiddel skal have et eftersyn 
efter producentens anvisninger, dog mindst hver 24 måneder.

• Anlæg i private husholdninger med mere end 5 kg kølemiddel skal have et eftersyn efter 
producentens anvisninger, dog mindst hver 12 måneder.

• Anlæg i erhverv og virksomheder skal have eftersyn efter producentens anvisninger, dog 
mindst hver 12 måneder.



Udkast til ændring af bekendtgørelse om 
ændring af arbejdsmiljø-faglige uddannelser

Der er lagt op til at arbejde på køleanlæg med opstilling mv. kun må udføres 
af:

1) Certificerede personer.  

2) TEKNIQ Arbejdsgiverne mener at håndtering af kølemidler forudsætter  
kølefaglige kompetencer. 

3) At arbejde på hermetisk lukkede anlæg kan udføres af andre end 
kølemontører/-teknikere og sagkyndige virksomheder.



Udkast til ændring af bekendtgørelse om ændring af 
arbejdsmiljø-faglige uddannelser

TEKNIQ Arbejdsgiverne har foreslået at for køleanlæg type II skal personen efter endt uddannelse: 

1) Have gennemført uddannelse i overensstemmelse med kravene til kategori II-autorisation jf. 
gennemførelsesforordning 2015/2067. 

2) Kende til drift af køle- og varmepumpeanlæg med kølemidler.  

3) Kende de regler, der gælder ved reparation og indgreb i køleanlæg m.v. indeholdende kølemidler. 

4) Kende til kølemidlers opdeling i grupper (gruppe 1 og 2), indvirkning på miljøet og tilsvarende 
miljøbestemmelser.” 



Udkast til ændring af bekendtgørelse om ændring af 
arbejdsmiljø-faglige uddannelser

• Der kommer i stigende omfang varmepumper og køleanlæg, som anvender med kølemiddel i 
gruppe 1, på markedet. 

• Med den gældende lovgivning er der i princippet ikke krav i forbindelse med arbejde på naturlige 
kølemiddelfyldninger på mindre end 3 kg, da disse ikke er omfattet af Kommissionens 
gennemførelses-forordning 2015/2067.

• TEKNIQ Arbejdsgiverne mener, at det er nødvendigt at regulere dette bedre end det er tilfældet i 
dag. 

• Det er vigtigt at skærpelsen i videst mulige omfang bygger på de uddannelser, som branchen i dag 
benytter sig af. Kategori II-certifikat (omtalt som kategori II-autorisation i gennemførelsesfor-ordning 
2015/2067) er i dag den mest udbredte uddannelse for at kunne håndtere kølemidler i anlæg med 
op til 3 kg kølemiddelfyldning.
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