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NYA F-GASFÖRORDNINGEN 

Den nya F-gasförordningen som trädde i kraft 1 januari 2015 har nu gällt i 

snart två år och vi vill med denna information informera om vad som gäller 

för din kyl- och värmepumpsanläggning.  

Syftet med förordningen är att vi med gemensamma krafter ska minska 

utsläppen av växthuspåverkande gaser. Nedtrappningen kommer att ske 

successivt med målet satt 2030. 

 

I takt med nedtrappningen kommer det nya köldmedier på marknaden och 

man kan väl säga att det råder en viss osäkerhet om vilket köldmedium som 

kommer att gälla i framtiden. De nya köldmedierna som nu tas fram är av 

typen HFO, syntetiska köldmedier med låg växthuspåverkan.  

Sedan finns de naturliga köldmedierna som alltid är ett bra miljöval men 

som kanske inte är ekonomiskt möjliga att installera eller konvertera till. 

Vi finns som alltid nära våra kunder och hjälper Er gärna att välja rätt 

köldmedium för att minska vår totala miljöpåverkan. 

” Syftet med förordningen är att vi med 

gemensamma krafter ska minska utsläppen av 

växthuspåverkande gaser.” 

VAD HÄNDER 2017?  

Från och med 2017 ska anläggningsägaren förutom kg köldmedium per 

köldmediesystem även rapportera i CO2-ekvivalenter, vilket är ett mått på 

den specifika växthuspåverkan en gas har i förhållande till koldioxid. 

Som anläggningsägare med serviceavtal hos oss innebär det inget extra 

arbete, vi tar hand om alla underlag för årsrapporteringen. Det som praktiskt 

kommer att ske är att vi kommer byta aggregatskyltar successivt så att de nya 

uppgifterna kommer med även där. 

 

Teknisk Fas
ghetsservice AB är verksamt 

inom service, förebyggande underhåll 

samt installa�on av fas�ghetstekniska 

installa�oner för ven�la�on, värme, kyla, 

el samt automa�on. 

Verksamheten är belägen i Norrland med 

kontor i Sundsvall, Östersund, Gävle, 

Sandviken, Bollnäs, Söderhamn, 

Hudiksvall, Umeå, Lycksele, Robertsfors, 

Luleå, Boden samt Piteå. 

Våra kunder är fas�ghetsägare och 

ny)jare inom industri, offentlig och 

kommersiell verksamhet.  

Teknisk Fas
ghetsservice AB med 

huvudkontor i Sundsvall, omsä)er drygt 

200 Mkr och är ca 140 medarbetare. 
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LÄCKAGEKONTROLL 

Även omfattningen av läckagekontroll kommer att förändras under nästa år. 

Istället för kg köldmedium som vi är vana med så kommer man att utgå från 

CO2-ekvivalenterna för varje köldmediesystem. De nya gränserna blir 5, 50 

och 500 ton CO2-e (12, 6 och 3 månaders intervaller). 

I praktiken innebär det att många av de system som ligger under den gamla 

gränsen 3 kg köldmedium från och med 1 januari 2017 kommer att omfattas 

av läckagekontrollen och ska därmed även rapporteras i årsrapporten. 

Tag kontakt med närmsta Teknisk Fastighetsservice kontor så hjälper vi Er 

med att inventera just Ert behov. 

PÅFYLLNADSSTOPP 

1 januari 2020 närmar sig i snabb takt och det kan vara värt att nämna det 

förbud som då träder ikraft avseende köldmedier med hög växthuspåverkan, 

( ex. R404A, R507A ). Dessa köldmedier får efter nämnda datum ej påfyllas 

vid service eller nyinstallation i system med mer än 40 ton CO2-e, som 

omräknat till kg R404A blir 10,2 kg.   

Man bör alltså redan nu undvika att göra nyinstallationer med dessa typer av 

köldmedier då den tekniska livslängden för utrustningen ligger långt bortom 

påfyllnadsförbudet. 

TILL SIST 

Vårt budskap till Er som ägare och brukare av kyl- och 

värmepumpsanläggningar är: 

 

� F-gas förordningen är ett bra beslut. 

� Tillse att befintliga system är täta och väl underhållna. 

� Inga nyinstallationer med köldmedier som har hög växthuspåverkan. 

� Undersök möjligheterna till att bygga bort köldmedier med hög 

       växthuspåverkan. 

� Planera och budgetera för kommande investeringar. 

 

 

 

KONTAKTA OSS 

Teknisk Fas
ghetsservice AB 

Verkstadsgatan 6 

856 33 Sundsvall 

063-13 04 90 

info@6service.se 

www.6service.se 


