
F-gas förordningen 2020, vad gäller!
Mats Blomkvist, Incert 



Program för dagen…
- Vad är förbjudet nu 2020, kommer andra förbud framöver?
- Återanvändning/regenerering av köldmedium – vad gäller?
- Kvotsystemet för CO2-ekvivalenter – aktuellt läge
- Köldmedienyheter – behövs alla nya köldmedier?
- Normnyheter i allmänhet och Certifieringsnyheter
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Köldmedieanvändningen 186 år

Viktiga årtal
• 1834 Perkins använder eter som 

köldmedium 

• 1867 Carré använder R717, 
ammoniak, som köldmedium

• 1930 DuPont inför ”freoner” som 
köldmedium

• 1974 Molina/Rowland varnar för 
”Ozonhålet”

• 1987 Montreal Protokollet skrivs 
under

• 1990-talet Begränsningar och 
förbud mot CFC/HCFC

• 1997 Kyoto Protokollet skrivs 
under

• 2010-talet Begränsningar och 
förbud mot HFC inom EU

• 2014 F-gasförordningen 
begränsar användning och 
hantering av växthusgaser

• 2020-talet Vi använder mer 
naturliga köldmedium igen eller…

HFC+HFO 
Blends
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F-gasförordningen
• F-gas förordningen gäller sedan 2015-01-01

– Har för avsikt att förebygga och förhindra utsläpp av f-gaser, det 
vill säga HFC för kylbranschen

– Avvecklar på sikt HFC köldmediummed höga GWP-värden
– F-gaser definieras i BILAGA 1

• ”Genomförande-förordningar”
– T.ex. märkning, certifiering och läckagekontroller

• Svensk ”Köldmedieförordning”
– Med svenska tillägg
– All ”mobil kyla betraktas som stationär”
– Krav på certifierande företag

• Ackreditering enligt Standard 17024

EU/517/2014

SFS 2016:1128
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Certifikat utfärdas i 5 kategorier

• Kategori I
• Ingrepp för alla fyllnadsmängder

• Kategori II
• Ingrepp med fyllnadsmängder ˂3kg

• Kategori III
• Återvinning av fyllnadsmängder ˂3 kg

• Kategori IV
• Läckagekontroller utan att göra ingrepp

• Kategori V – (Sverige)
• Ingrepp i luftkonditioneringsanläggningar i fordon
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Certifikat, område och antal
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F-gas definieras i bilaga 1

27 gaser
varav
19 HFC

Antal köldmedium 
i SS-EN 378
Ca 130 st både f-
gas och övriga
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Koldioxidekvivalenter
Mängden köldmedium (kg) x GWP-talet = ton CO2e

www.alltomfgas.se

http://www.kylma.se/Overlay/ShowOverlayedInfo.aspx?PageLayoutID=115&InfoType=OverlayedCustomPage&LeftPos=-2&TopPos=-2&SemiTransparent=False&Movable=False&BgColor=FFFFFF&DragMovableBGColor=CECECE&DisableSite=False&AutoRemove=True&CustomParam1=../Temporary/BigThumb/36884.jpg&CustomParam2=&CustomParam3=&StockCode=
http://www.alltomfgas.se/
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F-gasförordningen

• Läcksökning
– 5-50 ton CO2e – 12 månader
– 50-500 ton CO2e – 6 månader
– Över 500 ton CO2e – 3 månader

• Register till alla aggregat som ska läcksökas
• Om systemet har läckagevarningssystem 

fördubblas tidsintervallet

http://www.kylma.se/Overlay/ShowOverlayedInfo.aspx?PageLayoutID=115&InfoType=OverlayedCustomPage&LeftPos=-2&TopPos=-2&SemiTransparent=False&Movable=False&BgColor=FFFFFF&DragMovableBGColor=CECECE&DisableSite=False&AutoRemove=True&CustomParam1=../Temporary/BigThumb/120113.jpg&CustomParam2=&CustomParam3=&StockCode=
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Förbud med GWP > 2 500 d.v.s. R404A

• Service- (påfyllnads) förbud från och med  
2020-01-01
– För aggregat med mer än 40 ton CO2e (ca 10 kg 

R404A)
– Regenererad R404A får användas till och med 

2030
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Får ej placeras på marknaden …

• 2020-01-01
• Stationära frysanläggningar med GWP > 2500, ej för < -50°C
• Transportabelt AC-aggregat (hermetiska system) GWP > 150
• Kommersiella kylar & frysar med hermetiska system med GWP > 2500

• 2022-01-01
• Kommersiella kylar & frysar med hermetiska system med GWP > 150
• Multipack supermarket > 40kW GWP > 150 (def. Oklar)

• 2025-01-01
• Singel split AC med < 3 kg köldmedium med GWP >750
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System, icke hermetiska, fyllda med F-gas

• Får endast säljas till slutanvändare om det 
kan bevisas att installationen utförs av ett 
företag med certifikat…
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Köldmedium 

• Får endast säljas till företag med relevanta 
certifikat…

• Undantag finns vid tillverkning, skolor och 
militär verksamhet
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Nedfasning av HFC användning

– GWP i genomsnitt om den totala mängden är konstant

År Andel GWP
2015 100% 2041

2016-2017 93% 1898
2018-2020 63% 1286
2021-2023 45% 918
2024-2026 31% 633
2027-2029 24% 490

2030 21% 429
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Lagstiftning i detalj

• F-gas förordningen, Förordning om fluorerade växthusgaser
EU 517/2014

• Förordning om fluorerade växthusgaser, Svenskt tillägg
SFS 2016:1128

• Förordning om certifiering av personer och företag
EU 2015/2067

• Förordning om märkning av produkter och utrustning
EU 2015/2068

• Förordning om läckagekontroller
EG 1516/2007

• Direktiv om utsläpp från luftkonditionering i motorfordon
MAC-direktivet 2006/40/EG

• Förordning om utbildningsprogram avseende luftkonditionering 
i motorfordon EG 307/2008
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Den Svenska Köldmedie-förordningen SFS 2016:1128

• Publicerad 2016-12-06
• Den nya förordningen träder i kraft vid årsskiftet (1 januari 2017) med några 

få undantag (16-20, 24, 27 §§).
• Ozonnedbrytande ämnen regleras i en egen förordning (SFS 2016:1129).
• Föranmälan till tillsynsmyndighet ändras gränsen från 10 kg till 14 ton 

CO2e
• För årsrapporteringen till tillsynsmyndighet ändras gränsen från 10 kg till 

14 ton CO2e (vid summering av all läckagekontrollpliktig utrustning)
• Årsrapporteringskravet gäller även mobil utrustning och anläggningar på 

fartyg.
• Från 1/7 2017 är det obligatoriskt med företagscertifikat även för företag 

som arbetar med mobil AC-utrustning 

http://rkrattsdb.gov.se/SFSdoc/16/161129.PDF
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Mobil AC vs. Mobil kyla
• Mobil AC i fordon

– MAC direktivet ”2006/40” samt ”307/2008”  utbildningsintyg
– Tillägg i Sverige genom ”2016:1128” med kategori I+II=V

• ”All mobil kyla ska hanteras som stationär”

– Företagscertifikat i kategori V
• Personal i kategori V
• Utbildningsintyg

• Kyl/frysaggregat i lastbilar och släp omfattas av F-gas förordningen.
– Arbeten utförs i Kategori I eller II (<3kg)

• Nya hybridsystem utvecklas på marknaden…
– Batterikylning till batterier
– VP/AC till elfordon
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Genomförandeförordningar

• EU/2015/2067 – Certifiering
• EU/2015/2068 – Märkning
• EG/1516/2007 - Läckagekontroller



24

• Personcertifikat krävs när man utför
– Läckagekontroll av utrustning som innehåller fluorerade 

växthusgaser i kvantiteter på 5 ton CO2e eller mer
– Återvinning
– Installation
– Reparation, underhåll eller service.
– Nedmontering

• Företagscertifikat krävs när man utför
– Installation
– Reparation, underhåll eller service.
– Nedmontering

• Åt annan part

Certifikat för personer och företag  EU/2015/2067
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EU/2015/2067 – Certifiering

• Krav för personligt certifikat
• Godkänt skriftligt prov avseende kunskaper om teknik och 

bestämmelser
• Godkänt praktiskt prov avseende förmågan att uppfylla kraven 

på miljö och säkerhet

– Uppfyller kraven enligt SS-EN 17024
• Prov utförs på godkänt Examinationscenter
• Certifikaten gäller i 5 år
• Yrkesverksamhet måste uppdateras varje år
• Verksamheten är ackrediterade av Swedac
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EU/2015/2067 – Certifiering
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EU/2015/2067 – Certifiering

• Krav för företagscertifikat
– Personal med giltigt certifikat i sökt kategori
– Tillgång till för verksamheten nödvändig utrustning
– Dokumenterade rutiner för köldmediehanteringen och 

hantering av utrustningen
• Se upp med förmedlad arbetskraft!

– Blanketter och anvisningar på www.incert.se

http://www.incert.se/
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För kontroll av certifikat – www.incertonline.se

http://www.incertonline.se/
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Certifikat utfärdade inom EU

• Certifikaten användbara inom hela EU

• Oftast Kategori I

• Måste kunna styrkas (Naturvårdsveket)

• Går inte att se i www.incertonlie.se

http://www.incertonlie.se/
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EG/1516/2007 - Läckagekontroller

• Register över utrustning
• Kontroll av register
• Regelbundna kontroller
• Val av mätmetod

– Direkt mätmetod
– Indirekt mätmetod

• Reparation av läckage
• Uppföljningskontroller
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F-gasförordningen

• F-gas förordningen gäller sedan 2015-01-01
– Under 2020 ska Kommissionen utarbeta en rapport om 

tillgången av F-gas på unionens marknad
– En omfattande översyn bör göras av Kommissionen senast till 

slutet av 2022
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Tack för uppmärksamheten!

Kontaktuppgifter:

• Cert.-ing.: Mats Blomkvist
• Telefon: 08-480 022 04
• E-post: mats.blomkvist@incert.se

• Hemsida: http://www.incert.se
• Serviceportal: https://www.incertonline.se

mailto:mats.blomkvist@incert.se
http://www.incert.se/
https://www.incertonline.se/
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