
 

 

Klager til EU-kommissionen over ny 10-kilo-regel   
Den nye 10-kilo regel møder modstand fra både andre EU-lande og Dansk 

Energi. Det kan få afgørende betydning for, hvad der sker med den nye regel, 

som ellers skulle være trådt i kraft den 1. juli 2021.   

 

Fremover må split-anlæg eller pladsbyggede anlæg højst indeholde HFC svarende til 5-

ton CO2-ækvivalenter. Det er de grove træk i den nye 10-kilo-regel, som skulle træde i 

kraft den 1. juli 2021.  

 

Det kan du læse mere om i det faglige hjørne i Dansk Køl & Varmes medlemsblad 

temp her (kræver login).  

 

Men den nye bekendtgørelse gik ikke så glat igennem i EU som forventet, erfarer Dansk 

Køl & Varme. EU-landene Polen og Tjekkiet har klaget over, at ændringen afskærer flere af 

deres virksomheder fra at eksportere visse typer varmepumper til Danmark, og 

energiselskabernes organisation, Dansk Energi, har klaget over, at ændringen efter deres 

mening vil skade deres medlemmer økonomisk. 

 

Miljøministeriet forventer stadig, at ændringen træder i kraft den 1/7, men hvis EU-

kommissionen giver klagerne medhold, må det forventes, at 10-kilo-reglen bliver forsinket 

eller opgivet, da bekendtgørelsen skal godkendes af EU. 

 

Dansk Køl & Varme er i gang med at undersøge, om Miljøministeriet i en  

 

https://koeleteknik.dk/media/1633/temp5_web.pdf


 

 

overgangsperiode kan gøre noget, der mindsker økonomisk tab på lagre og lignende. 

Direktør for Dansk Køl & Varme, Søren Bülow siger:  

 

- Ændringen per 1/7 bringer en række af vores medlemmer i en knibe, fordi de risikerer at 

brænde inde med udstyr, der ikke længere er lovligt at installere. Klagesagen har føjet 

ekstra usikkerhed til situationen, for nu risikerer man også at brænde inde med udstyr, 

der er indkøbt for at være på forkant med den kommende 5-tons grænse. Det er 

naturligvis en helt uholdbar situation, og derfor har vi gjort Miljøministeriet opmærksom 

på, at der må findes en løsning for de ramte virksomheder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den vigtigste ændring i forhold til 10-kilo-reglen i 
dag er, at køleanlæg med op til 10 kilo HFC-

fyldning kun må installeres, hvis de er 
fabrikssamlede. For varmepumper gælder den 
samme regel for op til 50 kg. Alle andre typer 

køleanlæg og varmepumper vil kun være tilladt 
op til 5 tons CO2-ækvivalenter.  


