
Norsk miljøregulering av kuldemedier 
brukt i kjøle-/fryseanlegg og varmepumper

Presentasjon NVE Informasjonsmøte, 14.juni 2016, Torgrim Asphjell, Miljødirektoratet



Bakgrunn

Naturlige 
kuldemedier KFK HKFK HFK HFO ?

Miljødirektoratet: 
• Forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet
• Fagansvar på ozonlag og klimaendringer
• Lovvverk på miljøområdet (Forurensningsloven, PK-loven mv) 
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Utslipp av klimagasser i Norge

CO2 CH4 N2O F-gasser

Kilde: Miljødirektoratet, SSB
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Utslipp av f-gasser i Norge

HFK PFK SF6



Regulering av F-gasser i produkter i Norge
 Avgift på HFK, PFK

 Refusjonsordning på avgiftsbelagte 
gasser

 Årlig leveringsplikt på HFK for 
kvantum over 1 kg (Avfallsforskrifen §
11-8) 

 F-gassforordning (Produktforskriften)

 MAC-direktivet (kjøretøysforskriften, 
Statens vegvesen) 



Avgiften på HFK/PFK

 Administreres av Skattedirektoratet

 Avgift på HFK, PFK (383kr/GWP-tonn)

 Utgjør over tid en avgift på utslipp

 Har vridd nyinvesteringer i større anlegg 
over på anlegg med HFK med lav GWP 
eller naturlige kuldemedier

 Har hatt liten effekt på mindre 
masseproduserte anlegg (varmepumper, 
kjøretøy)

 345 mill. NOK i avgiftsinntekt i 2015

Avgift (2016):

Gass NOK/kg

HFK-32 259

HFK-125 1340

HFK-134a 548

HFK-152a 47

HFK-143a 1712

R-404a 1502

R-410a 780

R-507 1526
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Import av HFKer til Norge

Bulk Produkter

Kilde: SSB, Skattedirektoratet



Avfallsgass og refusjonsordningen
 Avfallsforskriften:

– HFK-gass, inkl. utstyr som inneholder denne gassen, 
skal leveres inn minst 1 gang pr. år

– Gjelder når den totale mengde overstiger 1 kg
– Gjelder alle HFKer – inkludert «HFOer»

 Refusjon = avgift = 383kr/GWP-tonn

 Refusjonsordning administreres av Miljødirektoratet

 Refusjon forutsetter ikke at det er betalt avgift

 Pr. i dag kun SRG som benytter seg av 
refusjonsordningen direkte Foto: Torgrim Asphjell



Eksisterende forordning
EU-forordningen om fluorholdige klimagasser((EC) Nr. 842/2006) og  tilhørende underforordninger

 Trådte i kraft i Norge 6. mai 2010 

 Krav til lekkasjekontroll for større kuldeanlegg og brannslukkingsanlegg 

 Krav til forsvarlig gasshåndtering («recovery») 

 Krav om sertifisering av personell og bedrifter (Isovator AS er 
sertifiseringsorgan)

 Importrestriksjoner for visse typer produkter og utstyr

 Berørte bransjer:

– Kuldebransjen (inkl. varmepumper og luftkondisjonering)

– Bilbransjen, høyspentbransjen, brannvernbransjen, mv



Revidert forordning
EU-forordning om fluorholdige klimagasser ((EU) Nr. 517/2014) og  tilhørende underforordninger

 Bygger på eksisterende forordning
 Mål: Redusere utslippene av f-gasser i EU med 2/3
 Basert på gassenes styrke som måleenhet (GWP-tonn, ikke 

metriske tonn som nå)
 Trådte i kraft i EU 1. januar 2015
 Implementering i Norge under forberedelse (ikrafttredelse 

1. januar 2017?)
 Stegvis nedfasing av tilgang på HFK (vil trolig ikke gjelde 

for Norge)



Nye forbud og begrensninger
relevante for kuldebransjen

 For hermetisk lukket 
kommersiell kjøling innføres 
GWP begrensning 2500 i 2020 
og 150 i 2022

 For visse typer kjøleanlegg 
over 40kW innføres GWP 
begrensning 150 i 2022

 For små luftkondisjonerings-
anlegg (og varmepumper) 
innføres GWP begrensning 750 i 
2025.

OBS: Forenklet oppsummeringer 
eventuelle unntak og forbehold er ikke 
tatt med her

 Nyinstallasjon av 
stasjonære kjøleanlegg 
som bruker HFK med 
GWP>2500 forbys fra 
2020

 Etterfylling av ny HFK 
med GWP>2500 på større 
kjøleanlegg forbys fra 
2020 (anlegg med fylling 
>40 t CO2-ekv). 
Resirkulert gass kan 
brukes fram til 2030

Unngå 
nyinvesteringer 
baser på blant 
annet R404a og 

R507!



Andre viktige endringer i ny forordning
 Krav til at de som kjøper f-gasser (inkl. utstyr med f-gasser) skal være 

sertifiserte

 Utvidede krav til merking av utstyr og gassbeholdere (omfang, språk)

 Kompetansekravene til sertifisering utvides til å omfatte kunnskap om, 
samt sikker bruk av, alternative kuldemedier og teknikker

 Iht forordningen Ikke obligatorisk tidsbegrensning på sertifikater eller 
krav til resertifisering, men Norge vil vurdere dette under nasjonal 
implementering

 Krav til lekkasjetesting og sertifiseringskrav for personer er utvidet til 
å også omfatte kjølebiler >3,5t (og –tilhengere)



Tilsyn med forordningen

 Miljødirektoratet har fra 2013 ført årlige tilsyn med 
etterlevelsen av forordningen

 Tilsyn 2013 var rettet mot installatører/ entreprenører 
og selgere av varmepumper til privat bruk

 Tilsyn 2014 var rettet mot anleggseiere

 Tilsyn høsten 2015:

– Fokus: Eiere av større kjøle- og ventilasjonsanlegg 
(kjøpesentre, kommunale bygg, sykehus – totalt 29 
bedrifter)

– Resultat: 48% kunne ikke dokumentere lekkasjetester, 
10% hadde ikke benyttet f-gass sertifiserte firmaer

– I tillegg: En del R-22 anlegg er fremdeles i bruk!

 Tilsyn 2016: Spesielt fokus på landbasert industri og 
offshore installasjoner



Montrealprotokollen

 Global avtale
 Trinnvis utfasing av KFK, HKFK og andre 

ozonreduserende stoffer er i hovedsak avsluttet i 
i-land (men avfallsgass kommer fortsatt inn). 
HKFK gjenstår for u-land

 Regulerer import, eksport og produksjon (ikke 
utslipp)

 I 2015 ble det vedtatt å også regulere HFK under 
protokollen

 Detaljer for nedfasingsregime skal 
ferdigforhandles i 2016



Forventet bruk av HFK,  Business-as-usual

I-land SAC=Stationary Air-conditioning U-land
Kilde: UNEP



Lenker
 Miljødirektoratets info-side om forordningen: 

http://www.miljodirektoratet.no/f-gassforskrift/

 EØS notatene om den revidere forordningen: 
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/sok/ (Søk på 517/2014 
2015/2065, 2015/2068, 1191/2014)

 EU kommisjonens infoside om F-gasser: http://ec.europa.eu/clima/policies/f-
gas/legislation/index_en.htm

 Informasjon fra Skatteetaten om avgiften: 
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/avgifter/miljo/hfk-og-
pfk/

http://www.miljodirektoratet.no/f-gassforskrift/
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/sok/
http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/legislation/index_en.htm
http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/avgifter/miljo/hfk-og-pfk/


www.miljødirektoratet.no
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