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BRENNTAG  
NORDIC

Vi leverer kølemidler og  
varmetransmissionsvæsker  
til hele kølebranchen.

automotive@brenntag-nordic.com
www.brenntag.dk

HFC / HFO / Propan / Isobutan /  
Ammoniak / Ethanol / Glykoler

Snart er det 
slut med 10-kilos reglen
Fra 1/7 2021 bliver 10-kilos reglen for maksimal fyldning på nye HFC- 
anlæg erstattet med en begrænsning på 5 tons CO2-ækvivalenter. 
Dansk Køl & Varme mener, det er den rigtige vej at gå, men tror at den 
nye regel går en hård virkelighed i møde.

Klimahandlingsplanen gør 5-tons til 
virkelighed
En del af sommerens politiske aftale om 
en klimahandlingsplan var en ændring 
af den nuværende 10-kilos grænse for 
nye, HFC-fyldte køleanlæg til at blive en 
5-tons CO2-ækvivalent grænse. Den nye 
bekendtgørelse om dette er i skrivende 
stund i høring. Formentlig gennemføres 
den som i udkastet, men der må tages 
et lille forbehold på dette punkt. Hold 
øje med nyt om dette på vores hjem-
meside og i nyhedsmailen.

Idéen med at regne i CO2-ækvivalenter 
i stedet for kilogram er, at det gør det 
mere attraktivt i nogle sammenhænge 
at bruge kølemidler med mindst mulig 
GWP. Dansk Køl & Varme støtter derfor 
op om princippet, som vi også selv har 
foreslået at anvende.

Flere undtagelser
Allerede i den nuværende udformning, 
er der undtagelser fra 10-kilos reglen for 
varmepumper og varmegenvindingsan-
læg som må indeholde op til 50 kg.

I den nye bekendtgørelse er grænsen 
for disse sat til 100 tons CO2-ækvivalen-
ter. Desuden er der tilføjet en ny und-
tagelse for trykluftkøletørreanlæg på 
15 tons CO2-ækvivalenter. Det er ikke 
begrundet hvorfor lige netop denne 
gruppe er undtaget på denne måde, og 
da der teknisk set ikke er den store for-
skel til andre køleanlæg, har Dansk Køl 
& Varme i sit høringssvar derfor spurgt, 
hvorfor ikke alle køleanlæg så sættes til 
15 tons CO2-ækvivalenter?

Fortsættes side 10

Ændringen indebærer, 
at et anlæg med for 

eksempel 134a maksimalt 
må  indeholde 3,5 kg. 

Med 410a er det 2,4 kg. 
og for R32 er det 7,4 kg.

5-tons 
CO2-ækvivalenter
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3 modeller:
Hitachi Yutaki S 

kompakt model uden vandbeholder
3 størrelser: mini, medium & big

A+++

Hitachi Yutaki S Combi 
kompakt alt-i-et system inklusiv 

varmtvandsbeholder.
A+++

Hitachi Yutaki M 
kompakt model til udeinstallation 

A+++

Mod fremtidens CO2 mål!
Hitachi Yutaki A2W varmepumper er 
din løsning ved:

• Udskiftning af oliefyr
• Udskiftning af naturgas
• Ønsker en miljøvenlig opvarmning

Hitachi Yutaki kan kombineres med 
solvarme

5-tons reglen får ikke den ønskede 
effekt uden mere kontrol
Idéen med 5-tons reglen er, at der vil 
komme mindre GWP ud i nye kølean-
læg og derved reduceres også den GWP 
som risikerer at slippe ud i forbindelse 
med lækager og service med videre.

I praksis overtrædes 10-kilos reglen dog 
allerede i dag hist og her. Dansk Køl & 
Varme anmelder den slags overtrædel-
ser, hvor vi kan komme til det, men vi ef-
terlyser også hele tiden en mere effektiv 
kontrol. 

Når grænsen nu sænkes til 5-tons, vil 
problemet med snyderi uundgåeligt 
blive større. Der er derfor behov for en 
betydeligt stærkere kontrol. Ellers får 
5-tons reglen næppe nogen effekt, står 
der i Dansk Køl & Varmes høringssvar til 
Miljøministeriet.

Det er også et åbent spørgsmål, hvor 
grænsen imellem et køleanlæg og en 
varmepumpe egentlig går? Mange  
varmepumper kan ”køre baglæns” og 
lave køling. Det kan omdøbe køleanlæg 
til varmepumper og dermed udhule  
klima-gevinsten i ændringen.

Bekendtgørelsen om 10-kilos reglen 
(”Bekendtgørelse om regulering af visse 
industrielle drivhusgasser”) indeholder 
i øvrigt også en bestemmelse om, at 
overtrædelser straffes med bøde eller 
op til 2 års fængsel. På dette punkt me-
ner Dansk Køl & Varme, at konsekven-
serne ved at snyde er for små i forhold 
til gevinsten. Miljøstyrelsen giver nemlig 
normalt bare en løftet pegefinger (ind-
skærpelse), men Dansk Køl & Varme 
efterlyser, at de rent faktisk følger be-
kendtgørelsen og uddeler bøde med 
det samme.


