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PRISEN PÅ F-GASSER PRISEN PÅ F-GASSER

Kvoter har presset prisen op
Den primære årsag til de seneste års 
eksplosive vækst i prisen for f-gasser er, 
at EU udfaser f-gasserne og har indført 
kvoter, der løbende skæres ned. Det ska-
ber i sig selv en mangelsituation og det 
har presset prisen op. Siden 2015 er pri-
sen på R404A, der skønsmæssigt dæk-
ker 60% af markedet, 11-doblet. 

I de kommende år indføres en række for-
bud mod brugen af visse f-gasser indtil 
det i 2030 bliver helt forbudt. I princippet 
burde prisen derfor blive presset op indtil 
2030.

Spekulation kan have medført 
hamstring
EU's udfasningsplan har været kendt 
siden 2014/2015. Det har derfor været 

nemt at regne ud, 
at der ville opstå et 
prispres på grund 
af mangelsituatio-
nen. Der er næppe 
mange andre – le-
gale – varer, der 
har været så sikker 
en investering som 
kølemidler, hvis 
man altså kunne 
opkøbe dem i 2015 
og holde på dem 
indtil nu.

Det er derfor oplagt, at hamstring – eller 
spekulation om man vil – har forstærket 
prisstigningen. Men når prisstigningerne 
nu ser ud til at aftage eller ligefrem falde, 
kan det skyldes, at spekulationen i mang-
len på kølemidler har skudt over målet. En 
teori er, at en del af markedet har skiftet til 
lavere GWP-kølemidler hurtigere end spe-
kulanterne havde forventet og at der i en 
række lande er kommet større fokus på at 
stoppe lækager. 

På den baggrund er forbruget af kølemid-
ler faldet hurtigere end forventet og så 
gælder det for spekulanterne om at reali-
sere deres lagre inden prisen falder mere. 
Måske derfor er der kommet mere R404A 
og andre HFCer på markedet i 2018.

Tal for 3. kvartal 2018 var endnu ikke of-
fentliggjort ved reaktionens slutning, men 
efter sigende ses der nu også en faldende 
effekt på R410A og R134A. Det passer med 
den pointe som blandt andet Asbjørn Von-
sild viste på AKBs efterårssamling, at pri-
sen på de øvrige HFCer på sigt burde følge 
GWP-værdien, og at prisen for R404A der-
for ikke fortsat kan falde mens prisen på 
de andre HFCer fortsat stiger.

Illegal handel og tyveri kan være en 
del af forklaringen
Som tidligere beskrevet i AKB Nyt og i AKBs 
nyhedsmail, er der tegn på en øget illegal 
import og handel med stjålne kølemidler. 

Priskurven er knækket 
- eller er den? ”OEM priskurven viser tydeligt at 

GWP og pris hænger sammen, men 
også at 404A er faldet gevaldigt i 
pris i forhold til andre kølemidler. 
Der er måske også en svag ten-
dens til, at 410A også er relativt 
billig. Jeg tror ikke, at priserne kan 
stige meget mere på 404A, 407C 
og 410A de næste par år, men det 
kan blive svært eller umuligt at 
købe disse kølemidler ad officielle 
kanaler.”
Asbjørn Vonsild, Vonsild Consulting

”Vi har oplevet et seriøst prisfald 
for en håndfuld af de gamle kendte 
kølemidler.
Det går stik imod kvotesystemets 
mekanismer.
Der er flere forklaringer på prisfal-
det, de mest udbredte er hamstring 
og ureguleret import.
Uanset årsagen, så skal vi ikke 
forvente yderligere prisfald.”
Henrik Lohse, Divisionsdirektør 
Ahlsell Danmark Aps

Prisudvikling i EU for udvalgte kølemidler

Kilde: Öko-recherche for EU-kommissionen.

For første gang siden 2015 er der noget, der tyder på, at priserne for 
f-gasser har endt deres himmelflugt, og for R404A er prisindikatoren 
endda faldet. Det sker dog på baggrund af et uklart marked, hvor kvoter, 
spekulation og illegal handel kan have spillet ind. Artiklen her ser på de 
mulige forklaringer, men ingen kender sandheden. Heller ikke AKB Nyt!

Mens vi ikke ved ret meget om situatio-
nen i Danmark, er der fundet adskillige 
tilfælde af illegal import i blandt andet 
Tyskland og England. Importen kom-
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Refflex™ er en af verdens førende leverandører af slanger og fittings 
til køleindustrien. Refflex producerer polyamid-slanger til almindelige 
kølevæsker, HFC/HFO og subkritiske CO2-installationer. Som noget 
nyt kan vi nu også tilbyde højtryksslanger med syntetisk kevlar, der 
er specielt udviklet til brug i transkritiske CO2-installationer, hvor 
driftstemperaturer og arbejdstryk når et væsentligt højere punkt. 

Refflex slanger til HFC/HFO, HC og CO2

Tilgængelige slanger: DN-2.0 mm, DN-5.0 mm, DN-5.0 mm HP CO2
Tilgængelige fittings: R2, H2, R3, H3, S3, TP, Cu6, Cu10

   • R2: Lige - 1/4” flare               • R3: Lige - 3/8” flare
   • H2: Vinklet - 1/4” flare               • H3: Vinklet - 3/8” flare

   • S6: Stålrør (6 mm). Kombineres med kompressionsfittings.
   • TP: T-stykke til slanger og fittings (1/4” flare midt og side).
   • Cu6/Cu10: Kobberrør (6 mm eller 10 mm OD).                          

DN-2.0 mm
 
Kølemidler: 
Alle HFC/HFO, HC og 
subkritiske C02.

Temperaturer og tryk: 
Drift: - 40 °C til 115 °C.
Max. arbejdstryk: 80 bar.

Fittings: 
R2, H2, TP, Cu6, Cu10.

Farver: 
Grå, sort, rød, blå, gul.

Materiale (kerne):
Polyamid (nylon).

DN-5.0 mm 

Kølemidler: 
Alle HFC/HFO, HC og 
subkritiske C02.

Temperaturer og tryk:
Drift: - 40 °C til 115 °C.
Max. arbejdstryk: 80 bar.

Fittings: 
R2, R3, H2, H3, S6.

Farver: 
Sort, rød, blå.

Materiale (kerne):
Polyamid (nylon).

DN-5.0 mm HP CO2
 
Kølemidler: 
Subkritiske CO2 og 
transkritiske C02.

Temperaturer og tryk:
Drift: - 40 °C til 130 °C.
Max. arbejdstryk: 130 bar.

Fittings: 
R2, H2, S6.

Farver:  Grøn, sort.

Materiale (kerne):
Varmeresistent polyamid. 
Forstærket med kevlar.

Aircon Teknik A/S
Johann Gutenbergs Vej 11-13
8200 Aarhus N

www.airconteknik.dk
salg@airconteknik.dk
Tlf. +45 86 34 51 11

mer blandt andet fra Østeuropa udenfor 
EU og fra Asien. 

Der er også ved flere lejligheder stjålet 
kølemidler fra lagre i blandt andet Tysk-
land som de kriminelle så har forsøgt at 
sælge i Tyskland og i Tysklands nabo-
lande.

En mulig forklaring på pris-knækket kun-
ne derfor være, at mængden af illegale 
kølemidler er så stor, at det mindsker ef-
terspørgslen på kølemidler fra det legale 
marked.

AKBs europæiske paraply-organisation 
AREA har gennemført en høring inden-
for den europæiske kølebranche og her 
svarer 80%, at de er bekendt med illegal 
handel med kølemidler. AREA har på den 
baggrund sammen med 3 andre, lignen-

de organisationer henvendt sig til EU-
kommissionen med en opfordring om at 
få medlemslandenes myndigheder til at 
gribe ind overfor illegale kølemidler. 

“After many months of skyrock-
eting increases, we understand that 
R404A prices reached their peak at 
the beginning of the year and now 
seem be decreasing. Although we 
need to check whether it is con-
firmed in the months to come, we 
are obviously happy with this trend, 
notably in light of our efforts to alert 
on the need to stop using this ref-
rigerants. Our campaign must have 
had some impact.”
Olivier Janin, generalsekretær AREA

”Vi er i det store billede enige med 
undersøgelsens kommentarer [ana-
lysen fra Öko-receherche, red.].
Dog synes vi, de mangler R507s 
udvikling, som jo har lignet R404 
meget.
Dernæst oplever vi, at vi først så de 
første prisfald ultimo Q2 og ikke i Q1”
Claus Bo Jacobsen, CEO H. Jessen 
Jürgensen A/S

”På længere sigt vil alle de gamle 
kølemidler alligevel blive udfaset, og 
til den tid vil ingen efterspørge dem, 
da vi vil have konverteret køleanlæg-
gene til at benytte naturlige eller 
næsten naturlige kølemidler med lavt 
GWP. Derfor vil jeg på det kraftigste 
anbefale at medlemmerne fortsat 
konverterer så mange anlæg som 
muligt til et kølemiddel med et lavere 
GWP. Det hjælper nemlig både slut-
brugeren og miljøet.”
Christian Ildor, formand for AKB


