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Bakgrunn

Norges klimamål for 2020 er at utslippene skal være 46,6-48,6 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 
året. I en prognose Miljødirektoratet opererte med for tidsperioden 2014 – 2030 utgjorde 
samlede utslipp av  HFK 42,4 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Utslipp av HFK til luft er forbudt, likevel sto HFK i 2016 for 2,6 % av Norges totale klimautslipp.
Hvordan kan dette skje når lekkasjekontroll, vedlikehold og retur av farlig avfall er lovpålagt?

VKE sponser derfor en utredning om HFK i regi av Nasjonal handlingsplan for bygg- og 
anleggsavfall (NHP-nettverket).
Resultatene vil bli presentert onsdag 31. januar på Byggavfallskonferansen 2018.
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Program

• Introduksjon av VKE

• Miljøkartlegging av ventilasjons-, kulde- og 
varmepumpeanlegg med HFK

• Nedfasing av HFK

• F-gassforordningens krav til avtapping og forsvarlig 
retur
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Introduksjon av VKE
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Hva er VKE?

➢ VKE står for Ventilasjon, Kulde og Energi. 

➢ VKE representerer ventilasjonsbransjen og kulde- og 
varmepumpebransjen.

➢ VKE dekker hele verdiskapingskjeden fra grossist til entreprenør.

➢ En av arbeidsgiverforeningene i Byggenæringens Landsforening (BNL) og 
tilknyttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), som er den største 
interesseorganisasjonen for bedrifter i Norge.

➢ Vi arbeider for våre medlemmers rammebetingelser og fungerer som et 
bindeledd mellom bedriftene og myndighetene. 

➢ Våre to hovedfokus er lover & regler og utdanning.
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Bransjens talerør til myndighetene
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VKE viktigste saker i 2018
Ventilasjon:  

• Ny fagutdanning Ventilasjonstekniker (elektrofag).

• Etablere tilbud på videregående og etterutdanning.

• Påvirke utformingen av Sentral Godkjenning.

Kulde-/ varmepumpe:

• Utredning om manglende retur av brukt HFK. 

• Innføring av revidert F-gassforordning.

• Sertifiseringsordning for arbeid med farlig stoff (kuldemedier).
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Miljøkartlegging av ventilasjons-, kulde- og 
varmepumpeanlegg med HFK
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Personbiler fra HFK til lav GWP HFK(HFO)
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Privathusholdning

I dag leveres alle nye kjøleskap og frysebokser med hydrokarboner (HK).
Nye luft-til-luft varmepumper kan leveres med medium GWP HFK, og vann-til-
vann varmepumper med alternativene propan og CO2. 
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Plug-In (frittstående kuldeapparater)

Kuldemedium med GWP>2500 forbudt fra 2020, med GWP>150 forbudt fra 2022.
Propan er det mest brukte kuldemediet, men CO2-modeller er også tilgjengelig.
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Supermarked fra sterk HFK til CO2 , 
(propan for små supermarkeder)
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Industriell kulde

HFK er bare brukt i kjøle- og fryseanlegg til bedrifter som har begrenset produksjonskapasitet . Store 
bedrifter har alltid brukt NH3. I den senere tid har CO2 noen ganger blitt foretrukket som et bedre 
alternativ fordi lekkasjer vil ikke forgifte produktet (mat).
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Bygninger er utfordringen – her jobber jeg

I Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, er det 19 ulike kuldeanlegg, de fleste installert 
i 2008. De største anleggene er ventilasjon av kontorer og fellesareal. 14



Kuldeanlegg Kuldemedium Kg HFK GWP-faktor Kg CO2-ekvivalenter

9 stk klimakjøling i ventilasjon R407C (HFK) 99 1774 175 626

3 stk kjølerom, kantine R134a (HFK) 6 1430 8 580

1 stk fryserom, kantine R404A (HFK) 4,5 3921 17 645

6 stk kjølebenk/-monter, kantine R404A (HFK 4,1 3921 16 076

SUM 218 tonn CO2-ekvivalenter
(gir NOK 109.000,- i HFK-refusjon ved avtapping)

Kuldeanleggene i Næringslivets Hus
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Hvor mye bidrar kuldemedier?
Kuldemedium GWP (IPCC 4) 1 kg er lik tonn CO2

R717 (ammoniakk) 0 0

R744 (CO2) 1 0,001

R290 (propan) 4 0,004

HFO R1234ze 6 0,006

HFK R32 675 0,675

HFK R448A 1387 1,387

HFK R134a (vp., store) 1430 1,43

HFK R407C (ventilasjon) 1774 1,774

HFK R410A (vp., små) 2088 2,088

HFK R404A (storkjøkken) 3922 3,922

Lav GWP

Høy GWP

Medium GWP

HFK står i dag for om lag én prosent av de globale klimagassutslippene, 
men er den gruppen klimagasser som vokser raskest.

Nærings-
bygg
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Hva koster kuldemedier?
Norge har siden 2003 hatt en høy og 
økende miljøavgift på HFK. I budsjettet for 
2018 økte regjeringen HFK-avgiften til kr. 
500,- pr tonn CO2-ekvivalenter.

Vær oppmerksom på at brukt 
kuldemedium er ”gull verdt”!
Refusjonen er den samme som 
avgiften minus arbeid, 
transport og behandlingsgebyr.

Kuldemedium Bruttopris
pr.kg

HFK-avgift
pr. kg

Tot. pris
pr. kg

R717 
(ammoniakk)

90,- 0,- 90,-

R744 (CO2) 150,- 0,- 150,-

R290 (propan) 200,- 0,- 200,-

HFO R1234ze 845,- 0,- 845,-

HFK R32 733,- 337,- 1.070,-

HFK R448A 940,- 693,- 1.633,-

HFK R134a 795,- 715,- 1.510,-

HFK R407C 1.125,- 887,- 2.012,-

HFK R410A 1.510,- 1.044,- 2.554,-

HFK R404A 1.900,- 1.961,- 3.861,-

Ca priser 
eks.mva., 
eks.transport, 
eks. flaskeleie.

17Refusjon kr. pr. kg.



Nedfasing av HFK
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EU No 517/2014 F-gassforordningen

21 %

110 %

63 %

Selv om Norge følger den slappere Kigali-avtalen, vil utviklingen i EU påvirke oss sterkt. 19



HFK-krise i EU
“The fact that R404A has risen by 1000 per cent – tenfold - since the 

beginning of the year has, it’s fair to say been faster than even we 
expected.”
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HFK er anleggseiers ansvar
Aller først – HFK er ikke et klimagassproblem før den slipper ut i atmosfæren. Kuldebransjen eier ikke problemet med klimagasser på 
kuldeanlegg. Disse er i helhet anleggseiers ansvar:

• Lekkasjekontroll er lovpålagt. 
Gjelder anlegg med kuldemediefylling større enn 5 tonn CO2-ekvivalenter. Hyppighet avhenger av CO2-
fotavtrykket på kuldemediefyllingen, og om det er automatiske lekkasjedeteksjonssystemer. Lekkasjer skal  
utbedres hurtigst mulig.

• Energivurdering er lovpålagt
Gjelder for kuldeanlegg med nominell effekt over 12 kW. Praktisk energivurdering av kuldeanlegget skal føre til   
klimavennlig energiforbruk, og vil avsløre lekkasjer og manglende vedlikehold.

• Retur av farlig avfall er lovpålagt.
Gjenvunnet HFK-kuldemedium er farlig avfall der håndteringen skal være dokumenterbar.

Kulde- og varmepumpebransjen skal oppfylle det lovpålagte kravet om at håndtering av F-gasser skal foregå uten utslipp til atmosfæren. 
Både bedrift og montør være F-gass sertifisert. 
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F-gassforordningens krav til avtapping og 
forsvarlig retur
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F-gassforordningene
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EU innførte den første F-gassforordningen EU No. 842/2006 i 2006.
Først i 2013 ble denne implementert i Norge, og den gjelder fremdeles.
I 2014 innførte EU en revidert F-gassforordning EU No.507/2014.
Denne er enda ikke implementert i Norge, men det skjer forhåpentligvis i 2018.

Ill. Lars Fiske



EU No.517/2014 F-gassforordningen

Kapittel II, artikkel 3 – Forebyggelse av utslipp

Anleggseier pålegges å reparere en lekkasje uten unødig opphold, eller hensyn til 
tekniske eller økonomiske utfordringer. 

Entreprenør pålegges også å treffe forholdsregler for å forebygge lekkasjer.
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EU No.517/2014 F-gassforordningen
Kapittel II, artikkel 4 og 5 – Lekkasjekontroll og lekkasjedeteksjon
Den reviderte F-gassforordningen bruker GWP (CO2-ekvivalent) som målestokk i alle 
sammenhenger. Kravene til lekkasjekontroll blir i tonn CO2-ekvivalenter:

HFK-fylling i tonn CO2-ekvivalenter Uten lekkasjedetektor Med lekkasjedetektor

Fra 5 – 50 tonn (før 3 – 30 kg HFK) Hver 12 måned Hver 24 måned

Fra 50 – 500 tonn (før 30 – 300 kg HFK) Hver 6 måned Hver 12 måned

Over 500 tonn (før 300 kg HFK) Ikke lovlig Hver 6 måned

GWP bestemmer 5 – 50 tonn 50 – 500 tonn Over 500 tonn

R134a 3,5 – 35 kg 35 – 350 kg Over 350 kg

R407C 2,8 – 38 kg 28 – 280 kg Over 280 kg

R410A 2,4 – 24 kg 24 – 240 kg Over 240 kg

R404A 1,3 – 13 kg 13 – 130 kg Over 130 kg
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EU No.517/2014 F-gassforordningen
Kapittel II, artikkel 6 – Journalføring

Følgende informasjon skal føres inn i en journal:
• Mengde og type HFK kuldemedium.
• Mengde etterfylt kuldemedium.
• Mengde avtappet kuldemedium, om det er 

resirkulert eller regenerert, og hvor det er levert
• Mengde gjenvunnet kuldemedium.
• Firmaopplysninger om kuldeentreprenør.
• Dato og resultat av lekkasjekontrollen (oppbevares i 5 år av både anleggseier og 

entreprenør).
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EU No.517/2014 F-gassforordningen
Kapittel II, artikkel 8 og 9 – Gjenvinning og produsentansvarsordninger

HFK skal gjenvinnes for resirkulering, regenerering eller destruksjon. Anleggseier er 
ansvarlig for at en F-gass sertifisert person ansatt i en F-gass godkjent bedrift utfører 
dette.

Gjenvunnet kuldemedium skal omgående sendes i retur for resirkulering, 
regenerering eller destruksjon. 

27



EU No.517/2014 F-gassforordningen
Kapittel II, artikkel 10 – Opplæring og sertifisering

Krav til opplæring og sertifisering blir nokså uendret. Sertifikat utstedt før den nye 
ordningen trer i kraft, vil fremdeles være gyldig med mindre det kommer et krav om re-
sertifisering basert på gyldighetstid.

Nytt er:
• Eksamen skal inneholde riving av kuldeanlegg.
• Eksamen skal inneholde spørsmål om alternative kuldemedier og teknologi, som kan 

benyttes for å erstatte eller redusere høy GWP kuldemedier.
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EU No.517/2014 F-gassforordningen
Kapittel III, artikkel 12, paragraf 5 – Resirkulert eller regenerert HFK

Resirkulert eller regenerert HFK må merkes særskilt. 
Dette betyr:
• Synlig informasjon om at dette er resirkulert eller 

regenerert HFK.
• Informasjon med produksjonsnummer.
• Navn og adresse på firma som har forestått 

resirkuleringen eller regenereringen.
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Meld. St. 41 - Klimastrategi for 2030 
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Det er potensiale for å redusere utslippene av HFK utover det som ligger i fremskrivningene. 
Å styrke etterlevelsen av de delene av regelverket som er rettet mot å minimere lekkasje fra 
utstyr kan bidra til å redusere utslipp. Dette innebærer økt etterlevelse av EU-forordningens 
krav til regelmessig lekkasjetesting av større anlegg…

Regjeringen vil legge til rette for styrket tilsyn- og informasjonsarbeid knyttet til 
lekkasjetesting av større anlegg.

Gassen går inn i utstyr og slippes ikke ut direkte, men det vil alltid være en del naturlige 
lekkasjer. Oppsamling av gass er lovpålagt og for større utstyr gir refusjonsordningen et 
sterkt incentiv til å samle opp gass. Det er imidlertid grunn til å anta at det er et betydelig 
potensiale for økt innsamling av gass. Dette gjelder særlig gass fra små enheter som 
kjøretøy og private varmepumper, hvor incentivene fra refusjonen alene ikke er sterke nok 
til å sikre en forskriftsmessig behandling av gassen. Regjeringen vil se nærmere på hvordan 
systemet for innlevering og destruksjon kan forbedres.

FEIL!



Takk for oppmerksomheten!
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