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påfyllnadsstoppet
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försäljning av luft-luftvärmepumpar

Förfärande
förvaltning!
I somras 2017 ändrade Stockholms stad över
en natt sina riktlinjer för beviljande av borr
tillstånd för borrning av energibrunnar. Helt
plötsligt medgavs inga borrningar i, mot eller
från stadens mark. Ett beslut som kom helt
utan förvarning och som effektivt stoppat alla
värmepumpinstallationer på stadens mark
under hela hösten.
Den förvaltning som ligger bakom föränd
ringen är exploateringskontoret som helt
plötsligt kommit fram till att borrningen
”krockar” med byggandet under mark. Stock
holms stad vill säkra att inget ska vara i vägen
och störa dem i det fall de skulle komma på att
bygga någon tunnel eller göra andra arbeten i
undermarken.
Konsekvensen blev att hundratals villaäga
re och bostadsrättsinnehavare blockerades i
sina ansträngningar att skaffa sig miljövänlig,
energieffektiv och förnyelsebar uppvärmning.
För installatörerna – våra medlemmar
innebar det att projekt för miljontals kronor
stoppades.

Förfärande förvaltning!
Efter 150 år av tunnelbyggande under Stock
holm går det nu någon form av tunnel under
cirka 6% av stadens yta. Där varken får eller
ska man såklart borra. Men tunnelbyggandet
ökar, så ytterligare 6 % av stadens yta kanske
kommer att få en tunnel under sig de kom
mande 40 åren (motsvarar grovt avskriv
ningstid för geoenergi). Man borde också idag
redan veta var dessa nya tunnlar förväntas
förläggas. Där får man inte heller borra. Kvar
står kanske 3 % av stadens mark, där idag
okända tunnlar, dras inom 40 år. Det skulle
betyda att under 97 % av stadens mark kom
mer ingen ny okänd tunnel att dras under de
kommande 40 åren.

Så varför införa ett totalstopp för
borrning?
Visst Stockholms stad äger marken och är i sin
fulla rätt att göra vad de så önskar med den.
Men hur tänker man när man agerar på detta
sätt? Genom att förhindra stadens medborga
re tillstånd att borra fråntar man dem möjlig
heten att fritt välja vilken uppvärmningsform
man vill ha. Man begränsar även staden möj
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ligheten att snabbt nå koldioxidneutral upp
värmning eftersom värmepumpar enligt flera
internationella studier är en förutsättning för
att det ska kunna uppnås.
Tyvärr går det vid sådana här händelser
inte undvika att få konspiratoriska tankar. För
vem är det som tjänar mest på detta borrstopp
och den oreda det för med sig? Jo det gör det
av Stockholms stad samägda bolaget Fortum
Värme AB med sin fjärrvärme.
Men, så kan det väl ändå inte vara – att
stadens tjänstemän medvetet gynnar ett av
sina egna bolag till nackdel för lokala näring
sidkare. Det vore ju inte bara olagligt utan
även ett oerhört svek mot de man är satta att
tjäna – Stockholms stads innevånare.

Förfärande förvaltning!
Sedan några veckor har dock exploaterings
kontoret dragit tillbaka sitt veto mot borrning
och tillstånden har sakta börjat utfärdas.
Väntetiden för besked har sjunkit och är nu
”endast” 16 veckor. Sannolikt insåg
man på kontoret att man övertolkat
sitt mandat genom att agera som
man gjorde. Gott så kan tyckas,
men det är inte över än. Under
våren kommer frågan om hur
borrtillstånden ska hanteras att
behandlas i exploateringsnämn
den. Till dess kommer vi se till att
nämndens ledamöter, till skillnad
mot dess tjänstemän, kommer
vara fullt informerade om vikten
av en fri marknad, värmepum
pens miljönytta samt vilka reak
tioner som kom
mer uppstå
bland stadens villa- och bo
stadsrättsägare i det fall ett
borrstopp återetableras. Det är
valår i år!
Upprörda vinterhälsningar,
Per Jonasson
VD

år respektive förbud infaller och den vertikala
axeln anger hur låga GWP-värden som
begränsas. Godkända köldmedier är alltså de
som har ett GWP-värde som är lägre än de
röda fälten för det specifika ändamålet. Exempel
på några vanliga köldmedium och dess
GWP-värden finns till höger i diagrammet.

Försäljning av F-gaser inom EU

F-gasförordning,
vem berörs?
Många har hört talas om F-gasförordningen som började gälla 2015, men
ännu har inte så många påverkats. Betyder det att din verksamhet inte
påverkas? Om du har värmepumpar eller kyl- och frysutrustning som
innehåller köldmedium i din verksamhet är svaret med största sannolikhet, att du snart kommer att påverkas av förordningen. Detta beror på att
F-gasförordningen succesivt begränsar och förbjuder köldmedier med hög
miljöpåverkan.
Köldmediers miljöpåverkan mäts i ett tal
kallat GWP (Global Warming Potential) och
anger hur stor växthuseffekt det specifika
köldmediet har i förhållande till koldioxid. Ett
köldmedium med ett högt GWP-värde bidrar
mer till växthuseffekten än ett med ett lågt
GWP värde.

Förbud för vissa installationer och
service
En del av förordningen förbjuder installationer
och service där köldmedium med höga GWP
används efter ett visst årtal. Denna del av för
ordningen är i diagrammet markerat med
röda fält. Den horisontella axeln anger vilket

Den andra delen av F-gasförordning är lite
mer knepig att förstå. Till att börja med ett
köldmedium som innehåller flour är en f-gas.
F-gasförordningen innehåller även delar som
styr försäljning av f-gaser inom EU, genom att
begränsa den totala mängd f-gaser, mätt i koldio
xidekvivalent (CO2e) som får säljas ett visst år.
För att räkna ut koldioxidekvivalenten för en
viss mängd f-gas, multipliceras f-gasens massa
med dess GWP-värde (CO2e = m*GWP).
Förordningen utgår från 2015 års för
säljning av f-gaser mätt i CO2e. Tillåten
försäljning minskas därefter stegvis fram till
2030 då försäljningen av f-gaser ska vara 21
procent av 2015 års värden mätt i CO2e. Låter
det obegripligt? Och vad betyder det för din
verksamhet? Som tur är går det att räkna om
(approximera) tillåten försäljningsmängd av
f-gaser mätt i CO2e för ett visst år, till ett GWP
årsmedelvärde för de köldmedium som får
säljas. Detta GWP-årsmedelvärde visas i de blå
staplarna i diagrammet. Fortfarande inte helt
enkelt att se hur det påverkar din verksamhet.

Konsekvenser av försäljningsbegränsningen
Köldmedier med höga GWP-värden kommer
att öka i pris då tillgängligheten av dessa
minskar på marknaden. Som exempel kan
nämnas R404A (GWP 3922) som ökade i pris
med över 600 procent under 2017 som en
konsekvens av f-gasförordningens begräns
ning av försäljning av växthuspåverkande
f-gaser. I takt med att det tillåtna GWP-årsmedel
värdet på sålda f-gaser justeras ner, kommer
allt fler köldmedier med ett relativt högt
GWP-värde i förhållande till årsmedelvärdet
succesivt att påverkas. I ett första skede med
pris
ökningar och med största sannolikhet
uppstår därefter en brist på marknaden av
dessa köldmedier. Vilket betyder att kyl och
värmepumpar som enligt f-gasförordningen
är tillåtna att installeras och underhållas trots
allt kommer att påverkas i allra högsta grad. I
det värsta scenariot kan alltså aggregat inne
hållande köldmedium med ett relativt högt
GWP-värde i förhållande till årsmedelvärdet
inte fyllas på eller underhållas då köldmediet
inte går att köpa.
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
arbetar idag tillsammans med Kyl- och Värme
pumpimportörerna för att ta fram en
informationskampanj för att upplysa och ge
vägledning i ämnet. Vi återkommer!
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Borrstoppet
i Stockholm
I juli månad 2017 infördes ett
borrstopp i Stockholms Stad.
Exploateringskontoret som förvaltar
stadens mark blev då remissinstans
till Miljökontoret vid ansökan av
borrning för geoenergi.
Resultatet blev att de som ansökt om att få in
stallera bergvärme fick avslag på anläggningar
där installationerna berör stadens mark och
mark upplåten genom tomträttsavtal. Förbudet
gällde både energibrunnar som borras direkt
på stadens mark eller som riskerar att vinklas
in under stadens mark.
Konsekvensen blev att hundratals villaägare
och bostadsrättsinnehavare blockerades i sina
ansträngningar att skaffa sig miljövänlig,
energieffektiv och förnyelsebar uppvärmning.
Även de som ville borra på egen fastighet
drabbades. Handläggningstiden för att få
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ett borrtillstånd var under senare delen av
hösten uppe i 20 veckor.
I slutet av 2017 insåg exploateringskontoret
att stoppet av alla borrningar på stadens mark
(inklusive alla tomträtter) gick lite väl snabbt.
De har därför gått tillbaka till det ”gamla” för
farandet där trafikkontoret är remissinstans i
stället för exploateringskontoret. Beslutet att
gå tillbaka till det ”gamla” förfarandet gäller
från slutet av november, men retroaktivt från
när borrningarna stoppades i somras. Miljö
förvaltningen har fått i uppgift att kontakta de
som fått avslag sedan sommaren.
Det märks nu på handläggningstiderna att
miljöförvaltningen har kommit en bit ned
i högen med tillståndsansökningar. Hand
läggningstiden för ett värmepumpsärende
har i slutet av januari minskat till 12 veckor.
Innan borrstoppet så var handläggningstiden
i storleksordningen 6 veckor.

Men faran är inte över än. Exploaterings
kontoret avser att ta upp ärendet i Exploate
ringsnämnden under första kvartalet 2018 för
att få ett politiskt förankrat beslut i frågan. På
frågan om branschen kunde få vara remissin
stans, fick vi ett blankt nej, det kommer inte
att vara ett remissförfarande. Vår uppfattning
är att exploateringsnämnden vill få till poli
tiskt beslut som på nytt kommer att ge oss ett
förbud mot borrning i Stockholms Stad.
Branschorganisationerna Avanti, Geotec
och SKVP arbetar gemensamt för att våra
medlemsföretag även i fortsättningen ska
kunna hjälpa stadens medborgare att installe
ra energieffektiv, förnyelsebar uppvärmning.
Våra ansträngningar kommer nu att riktas
framförallt mot politikerna i de nämnder som
är involverade i processen.

Hårdare tag mot otillåten

försäljning av luft-luftvärmepumpar

Att sälja luft-luftvärmepumpar utan installation kommer bli kännbart om det
inte finns bevis för att installationen görs av ett certifierat företag och av en
certifierad person. Kemikalieinspektionen har nyligen skickat ett informationsbrev till ca 100 företag som säljer produkter som innehåller fluorerade
växthusgaser (f-gaser), exempelvis byggvaruhus, elektronikvaruhus och
internetbaserade företag. Kemikalieinspektionen vill med detta informera om
lagstiftningen och de påföljder som sker om man inte följer lagstiftningen.
Idag finns flera mer eller mindre kända före
tag som säljer luft-luftvärmepumpar utan in
stallation till privatpersoner utan att försäkra
sig om att installationen görs av ett certifierat
företag. Man erbjuder ofta även ”gör-det-självkit” för installationen. Förutom att man bryter
mot lagen om man installerar en luft-luftvärme
pump utan certifikat, är risken stor att instal
lationen blir bristfälligt. Vid installationen är
placeringen och framför allt vakuumsugningen
väldigt viktiga för energieffektiviteten och
livslängden. För att göra en bra vakuumsug
ning krävs professionell utrustning och hand
havande.

Den som säljer är skyldig att kontrollera
certifikat
Den som säljer värmepumpar och annan ut
rustning, innehållande f-gaser, som inte är
hermetiskt tillsluten ska försäkra sig om att

utrustningen kommer att installeras av en
certifierad installatör. Vid inspektion av en
tillsynsmyndighet ska man kunna redogöra
för på vilket sätt man har försäkrat sig om
detta. I Sverige är det Kemikalieinspektionen
eller kommunen som inspekterar företagen.

Vad händer om ett företag bryter mot
reglerna i F-gasförordningen?
Om det framkommer att ett företag brutit mot
reglerna i F-gasförordningen måste företaget
åtgärda bristerna. Företaget kan få försälj
ningsförbud och bli tvunget att återkalla pro
dukter från sina kunder. Överträdelser kan
leda till polisanmälan om brott. Företaget
riskerar även att påföras miljösanktionsavgift
(MSA) med 5000 kronor per såld produkt,
enligt SFS 2016:1130 §4, vilket kan ackumulera
till höga belopp om många värmepumpar
sålts på detta sätt

Mer information
För mer utförlig information om reglerna för
fluorerade växthusgaser, se Kemikalieinspek
tionens webbplats.

Energipriser
Elpriset har legat stabilt under sista kvartalet 2018. Hösten har
varit relativt varm och det har inte varit några riktiga köldknäppar
som brukar ge ökat elpris
De ingående magasinnivåerna i Sverige och Norden ligger på normala
nivåer. Tillgängligheten i kärnkraften är god och reaktorer går på full
drift. Det finns inget som talar för att det kommer att bli några onormala förändringar i elpriset inom den närmaste framtiden.
Priset på pellets har ökat något under hösten men det finns inget
som talar för att det kommer bli några stora förändringar framöver.
Fjärrvärmepriset i diagrammet kommer från Energiföretagen.
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Två år
kvar till
påfyllnadsstoppet
Det är nu nästan precis två år kvar innan påfyllnadsstoppet
för R404A träder i kraft och det kan komma att bli en stor
utmaning för både installatörer och operatörer. Naturvårdsverket följer utvecklingen noga och hoppas på en smärtfri
övergång, det säger ansvarig enhetschef Gunilla Söderström.
Text: Johan Tegnelius, Kyla & Värme

F-gasförordningen, som landade 2015, kom
med många förändringar och konsekvenser
för kyl- och värmepumpmarknaden. Såväl
installatörer och serviceföretag som operatörer
och anläggningsägare fick nya regler att
förhålla sig till. Efter en viss inkörningsperiod
har det mesta nog satt sig – t ex har de flesta
vant sig vid att frekvensen för läckagekontroller
liksom årsrapporter utgår ifrån koldioxidekvi
valenter istället för kilogram.

Nuläge och framtid
Naturvårdsverket är den statliga myndighet
som har huvudansvaret för implementering
en av F-gasförordningen, även om kommu
nerna sedan är tillsynsansvariga. Gunilla
Söderström tillträdde som handläggare på

Klimatavdelningen hos Naturvårdsverket för
ungefär ett år sedan. Ett av områdena som
Gunilla hanterar är köldmedier och vi bestämde
därför träff med henne för att få veta mer om
hur hon ser på nuläge respektive framtid,
bortom 2020 och påfyllnadsstopp.
Gunilla Söderström delar sin tid mellan
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 aturvårdsverkets kontor i Östersund respek
N
tive Stockholm. När vi träffar henne, befinner
hon sig på stockholmskontoret, som ligger
vägg i vägg med Filminstitutet på Gärdet.
– Ett litet tag till sitter vi här i alla fall, berät
tar Gunilla när hon möter upp i receptionen.
Om något år så bär flyttlasset av till andra
lokaler i Hammarby Sjöstad. Större delen av
arbetsveckan tillbringar jag ju i Östersund så
jag påverkas inte så mycket av det egentligen.
Att ha delar av myndigheten utlokaliserad
utanför Stockholm har sina poänger menar
Gunilla. Det blir en lite större mix bland de
anställda då alla inte kommer eller bor i en
och samma stad, plus att det inte alltid är
lätt att rekrytera personal till Stockholm med
tanke på hur bostadsmarknaden ser ut.
Vi slår oss ner i ett av konferensrummen
för att prata om F-gasförordningen och hur
implementeringen av den har gått. Förord
ningen i sin nya utgåva har som nämnts ovan
varit på plats sedan början av 2015. Vissa krav
i den blev omedelbart påtagliga, andra har
trätt ikraft allteftersom.

Utmaningarna när köldmedier fasas ut
En av de stora frågorna som diskuteras inom
kyl- och värmepumpsbranschen är den om
hur vi ska ersätta R404A, en fråga som
innehåller flera olika faktorer att beakta.
– Det kommer ju ett påfyllnadsstopp 2020
för nytillverkat R404A i anläggningar med
större fyllnadsmängd än 40 ton koldioxidekvi
valenter. Nu är det i och för sig inte specifikt
R404A som stoppas utan köldmedier med
högre GWP-värde än 2500, men R404A är ett
av dem och det som används mest och därmed
berör flest anläggningar. Hur påfyllnadsstop
pet hanteras är ju dock upp till marknaden,
men det finns ju olika alternativ. Att gå över
till naturliga köldmedier är kanske det mest
hållbara, men konvertering är ju en annan
möjlighet. Dessutom finns en öppning för att
använda regenererat eller återvunnet köld
medium, det är fortfarande tillåtet efter 2020.
Än så länge har inte regenererat köldmedi
um diskuterats så mycket på marknaden,
även om det finns producenter av det på den
europeiska marknaden.

– Skulle man välja att använda regenererat
köldmedium så ställs det stora krav på märk
ning och rapportering, förklarar Gunilla. Köld
mediecylindrar måste vara tydligt uppmärkta
och det måste även framgå i rapporteringen och
journalföringen att regenererat köldmedium
använts. I informationen måste det även anges
en ursprungsmärkning, det vill säga vart ifrån
köldmediet härstammar. Spårbarheten är viktig
för att kunna kontrollera att det inte handlar
om nytillverkat köldmedium utan verkligen är
regenererat och av vilken producent.
Gunilla understryker att de från Naturvårds
verkets håll är återhållsamma vad gäller att
vägleda till vilket alternativ som respektive
anläggningsägare bör välja.
– Vi kan inte ge för direkta råd, det ligger
inte på vårt bord att
göra det. Vi kan infor
mera om vad lagar och
förordningar sätter för
krav och sedan är det
upp till var och en att
leva upp till dem på det
sätt de bedömer bäst.
Jag kan dock tycka att
man alltid bör välja
det alternativ som är bäst ur miljösynpunkt,
att inte bara se det som en kostnad utan som
en investering i något hållbart och att man
faktiskt gör något gott för samhället.

lösningar man känner sig trygg med.
I en nyligen genomförd marknadsundersök
ning tittade man på hur pass väl handlarna i
Tyskland, Frankrike och England kände till
kraven i F-gasförordningen, med fokus bl a
på påfyllnadsstoppet för R404A. Det visade sig
att ungefär 40% inte kände till det, än mindre
hade några planer för hur man skulle hantera
situationen. Detta med två år kvar innan
stoppet träder i kraft. Kan vi ha samma läge
i Sverige?
– Som sagt, vi kan inte säga att det förhåller
sig på det ena eller andra sättet. Vi får själv
fallet hoppas på att det är bättre i Sverige och
att de som ännu inte tagit till sig informationen
gör det snart. Prisutvecklingen vi sett under
året för köldmedier som R404A i sig borde vara
ett ganska starkt incita
ment och något som
väcker diskussionen om
att något borde göras.
Den som sitter lugn i
båten i tron om att man
kan ansöka dispens
ifrån påfyllnadsstoppet
kommer bli besviken.
– Det skulle vara svårt
att motivera en sådan dispens med tanke på
hur länge förordningen har funnits. Dessutom
har vi inte möjlighet, lagrummet, att ge dis
pens ifrån kraven i F-gasförordningen. Så den
som hoppas på dispens som räddningsplanka
bör tänka om.
Någon större informationskampanj riktad
mot handlare, eller för den delen andra
anläggningsägare och operatörer, är inte

planerad.
– Där får vi avvakta och se om behovet
finns, fortsätter Gunilla. Får vi indikationer
på att det är ett problem så kommer vi förstås
att titta på det, så uteslutet är det inte. Men i
dagsläget så finns ingen större informations
kampanj planerad.

”Den som hoppas
på dispens som
räddningsplanka
bör tänka om.”

Förhållandevis lugnt ifrån handlarna
Många av anläggningarna som berörs av
nämnda påfyllnadsstopp återfinns inom han
deln, men märks det av genom att oroliga
handlare hör sig av till Naturvårdsverket?
– Det kan jag inte påstå, säger Gunilla.
Vi får väldigt få samtal om det från
anläggningsägare, om ens några.
Jag har förstått via Svenska Kyl &
Värmepumpföreningen att mäng
den aggregat i handeln kan bli
ett problem, men det är mer eller
mindre det enda håll jag hört om
det ifrån. De vanligaste samtalen till
oss kommer annars ifrån kommuner
och konsulter som har frågor om
reglerna.
Vi resonerar lite kring detta, om
huruvida de få samtalen är tecken på
att det potentiella problemet är under
kontroll eller om det kan finnas andra
orsaker.
– Kommunerna är tillsynsmyndighet
så det naturliga är kanske att man
vänder sig till dem i första hand med
sina frågor. Det kan också vara så att
problemet inte är så stort utan det finns

Möjligheten att använda miljö
sanktionsavgifter
Under hösten har Gunilla ägnat mycket tid åt
att informera kommunerna och deras hand
läggare om nyheter i förordningar och vad de
innebär. Förordningar i plural därför att det
inte bara är F-gasförordningen som behand
lats utan även den svenska köldmedieförord
ningen och ändringar gällande miljösank
tionsavgifter (MSA).
– Den svenska köldmedieförordningen var
inte uppdaterad gentemot F-gasförordningen
vilket gjorde att den senare pekade fel in i den
förstnämnda. Det i sin tur ledde till att det var
omöjligt att döma ut miljösanktionsavgifter
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för vissa överträdelser.
Konsekvensen blev bl a att kommunernas
kanske främsta verktyg för att t ex bestraffa
företag som jobbar utan certifiering inte
fanns tillgängligt under en period.
– Det är så klart frustrerande om man som
seriöst företag med alla tillstånd och certifikat
på plats tappar jobb till företag som struntar
i allt vad certifikat heter. Många önskar
säkert en hög aktivitet från kommunerna i
denna fråga men problemet med MSA, som
jag beskrev nyss, har satt käppar i hjulen för
kommunerna. Nu när det hindret är ur vägen
kommer många kommuner jobba betydligt
mer aktivt med frågan, den informationen har
vi fått från dem.
Vad kan man som enskild person eller
enskilt företag göra om man råkar på miss
tänkta överträdelser?
– Ser man oegentligheter kan man alltid
höra av sig till sin kommun och informera
dem om vad som gjorts och av vem. Ju fler
fakta man kan dela med sig av desto lättare
blir det för kommunen att agera. Självklart
kan man vara anonym om man önskar det,
fast det kan försvåra om kommunen nu skulle
vilja återkoppla med kompletterande frågor.
Att de enskilda överträdelserna ofta ses som
ringa spelar inte en allt för stor roll menar
Gunilla.
– Även om de direkta utsläppen inte står för
huvudparten en anläggnings miljöpåverkan
handlar det ändå ganska stora mängder
totalt sett i landet. Många bäckar små, brukar
det heta. Det är klart att regelverket måste
efterlevas om vi ska kunna säkerställa att det
är kompetent och certifierad personal som
hanterar anläggningarna.

Gunilla Söderström på Klimatavdelningen hos
Naturvårdsverket

Översyn av förordningen
Apropå personcertifieringen finns det i
”EU/2015/2067- EU-förordning gällande krav
för certifiering enligt f-gasförordningen för
stationär utrustning” omnämnt att den som
certifierar sig ska känna till även alternativa,
naturliga köldmedier. Finns det planer på att
förtydliga vad det innebär och ställa specifika
kompetenskrav för dessa.
– Inte i dagsläget, säger Gunilla. Så kallade
naturliga köldmedier omfattas ju inte av
F-gasförordningen och ligger därmed utanför
vårt område. Istället är det kanske kompeten
skrav kopplade till höga tryck, brandfarlighet
eller kanske giftighet som hamnar i fokus

– och då är det andra myndigheter som ska
ställa eventuella krav på detta.
En fråga som aktualiserades när den nya
F-gasförordningen landade var den om för
säljningen av luft/luftvärmepumpar som sker
direkt till konsumenter, ofta i byggvaruhus
eller via webbshoppar. Tidigare skedde den
försäljningen utan kontroll av att den tillhö
rande installationen gjordes av behörig person,
numer ställs krav på att köparen ska kunna
intyga att installationen görs på rätt sätt.
– Vilka krav som ska ställas på intyget har
diskuterats, fast frågan ägs av Kemikalie
inspektionen. Vi har ett visst samarbete med
dem och försöker hjälpa där vi kan. Bland
annat tittar vi på hur man gör i andra länder
för att hitta en rimlig nivå för oss i Sverige.
I övrigt inväntar Naturvårdsverket svar
ifrån Miljödepartementet gällande en översyn
av köldmedieförordningen som gjordes i våras.
– Vi identifierade ett par otydligheter i
förordningen som vi gjorde dem uppmärk
samma på, t ex mängdgränserna för arbete i
motorfordon och någon hänvisning i §11 som
inte var relevant. Det var inga omvälvande
saker, men som ändå behöver justeras.

Oförändrat kontrollintervall
Intervallet för läckagekontrollerna är en fråga
som diskuterats av branschen, inte minst
SKVP, med en önskan om att ändra definitionen
till att sikta på en sista kontrollmånad istället
för ett sista kontrolldatum.
– I och med att det definieras i F-gasför
ordningen och inte i den svenska köldmedie
förordningen är det inte något som vi kan
ändra på själva här i Sverige. Dessutom är
det tveksamt vad det i praktiken skulle ge.
Dels riskerar vi en konstant förskjutning av

Vi håller dig uppdaterad om kyl- och värmepumpsmarknaden!
NYHETER | REPORTAGE | FÖRDJUPNING

www.kylavarme.se

8 | Nyhetsmagasinet Klimat #1 2018

”

Det är lätt att snöa in på att det bara handlar om
att uppfylla lagar och förordningar, men i det
större perspektivet gör man en riktigt bra sak.

kontrollerna vartefter åren går, dels säger
erfarenheter ifrån andra kontrollområden att
allt ändå görs i sista minuten. Anläggnings
ägaren riskerar också att få ökade kostnader
för kontrollerna om de görs oftare.
Resultaten från de årliga kontrollerna samlas
in i respektive kommun men tankarna på ett
samlat, nationellt register har väckts till liv.
– Idén är bra, det skulle ge en mer samlad
överblick och ett bättre underlag för såväl stati
stik som kontakt med anläggningsägare. Sam
tidigt finns det en del utmaningar för att detta
skulle kunna bli verklighet. Naturvårdsverket
är inte tillsynsmyndighet utan det är kommu
nerna, som då ansvarar för handläggning och
insamling av årsrapporterna. Det blir svårt
för oss att motivera varför vi ska ta kostnaden
för upprättande och underhåll av systemet,
så systemägandet måste först lösas. Dessutom
så skiljer sig hanteringen av årsrapporterna
mellan kommunerna. En del har öppnat för
att ta emot rapporterna digital medan andra
bara tar emot pappersdokument. Generellt
sett är det nog svårt att avkräva endast digital
rapportering som läget är idag.
Den stora frågan under året har annars
varit den om kravet på företagscertifiering för
fordonsverkstäder som trädde i kraft i somras.
En ganska stor förändring sett till hur många
företag som berördes.
– Det var intensivt ett tag med många samtal
och frågor ifrån oroliga verkstäder, även om
säkert Incert fick ta det stora jobbet då de
hanterar själva certifieringsprocessen. Men
det har lugnat ner sig nu och verkar ha satt sig.
Vad gäller F-gasförordningen och fortsätt
ningen på diskussionen om påfyllnadsstopp
och andra effekter av den så fortsätter Natur
vårdsverket att följa utvecklingen.
– Vår ambition är att vara så lyhörda som
möjligt och är så klart intresserade av den
feedback vi får. Vad gäller frågan om ombygg
nad och konvertering av anläggningar vill jag
gärna flika in att man bör se det som att man
bidrar till miljön och gör en god sak, även
om det initialt känns dyrt och krångligt. Det
är lätt att snöa in på att det bara handlar om
att uppfylla lagar och förordningar, men i det
större perspektivet gör man en riktigt bra sak.
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Bostadsrättsföreningar får hjälp

till energisnålare uppvärmning
Att sänka sin energiförbrukning
är för många bostadsrätts
föreningar ett sätt att både minska
miljöpåverkan och sänka sina
driftkostnader. Ett grönt val med
god ekonomi – och värmepumpar
har för många föreningar kommit
att bli det mest intressanta sättet
att nå dit.
– Vi vet att intresset för värmepumpar är
stort bland fastighetsägare och bostadsrätts
föreningar. Vi vet också att man anser frågan
ganska komplex, det handlar om mycket
pengar och det är svårt att komma till beslut.
Det här försöker vi råda bot på genom att bjuda
in till Fastighetsdag i samband med Nordbygg,
den stora bygg- och installationsmässan på
Stockholmsmässan i april, säger Per Jonasson
vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.
På schemat står introduktion till vad en
värmepump är och hur den arbetar, vad man
bör tänka på vid en övergång till tekniken
från sin nuvarande olje- eller fjärrvärme, hur
man upprättar en ekonomisk kalkyl och en
massa annat matnyttigt.
– Tillsammans med tillverkare och install

atörer pratar vi teknik, upphandling, avtal
och ekonomi under ett seminariepass på
förmiddagen. Syftet är att ge information och
inspiration för att komma igång med sina pro
jekt och fatta välgrundade investeringsbeslut.
Detta avrundar vi sedan med en gemensam
lunch. Hela arrangemanget är kostnadsfritt
att delta i och vi har i dagsläget inte satt
någon begränsning för hur många som kan
anmäla sig, fortsätter Per. Fastighetsägare och
bostadsrättsföreningar ges en unik möjlighet
att fördjupa sina kunskaper kring vad man
bör tänka på i samband med nyinstallation
eller byte av uppvärmningssystem.
För de frågor eller funderingar som dyker
upp finns experter och företag på plats redo
att vägleda rätt. Den efterföljande mingel-
lunchen ger samtidigt möjligheten att på ett
avslappat sätt knyta värdefulla kontakter
med pålitliga och kompetenta tillverkare och
installatörer inom värmepumpområdet.
– När programmet är avslutat finns det
även möjlighet att besöka utställningen på
mässan där man kan titta närmare på värme
pumpar eller, för all del, en massa annat som
hör en fastighet till.

Schema
Fastighetsdag
Kl. 09.45 Välkommen:

Registrering i lokal K16, Stockholmsmässan
Kl. 10.00 Att bli med värmepump – vad ska man
tänka på?

Att välja uppvärmningsform till sin fastighet
eller bostadsrättsförening är ett stort,
komplext och viktigt val. Det handlar om
mycket pengar och det kan vara svårt att
komma till beslut. När man funderar på att
byta uppvärmningsform, vad mer är det man
bör undersöka samtidigt? I detta inledande
föredrag ges tips, råd och förslag på hur man
bör gå tillväga för att undvika problem och
fallgropar.
Kl. 10.30 Olika typer av värmepumpar – övergripande teknik

Många har redan en egen värmepump, eller
känner säkert någon som har en. Men, hur
fungerar den egentligen? Vilka olika typer finns
det? Vad skiljer i investeringskostnad,
effektivitet och återbetalningstid? Samt, vilken
typ skulle kunna passa just mig?
Kl. 11.00 Hur påverkas ekonomin – hur vet jag
om det är lönsamt?

Hur bör en investeringsbedömning av ett
värmepumpsystem i en fastighet göras?
Presentationen förklarar skillnaden mellan
real- och nominell ränta och visar på hur olika
antaganden om avskrivningstider, räntesatser
och framtida energipriser påverkar investeringskalkylen.
Kl. 11.30 Erfarenheter från ett verkligt fall

Vad ska man tänka på vid en upphandling av
ett värmepumpsystem? Vilka leveransvillkor
gäller, vilka uppgifter behöver lämnas, hur ska
ett anbud se ut?
Kl. 12.00 Lunch och mingel
Kl. 13.00 Besök i A-hallen

Evenemanget är kostnadsfritt. Är du intresserad av att delta?
Mer information och länk till anmälan hittar du
på skvp.se/aktuellt-o-opinion/aktiviteter
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Myndighetsdagen 2018
Myndighetsdagen anordnas för att
stärka kontakten, öka förståelsen
och fördjupa dialogen mellan
kyl- och värmepumpsbransch och
myndigheter. Under Myndighetsdagen, som arrangeras i samband
med den stora bygg- och installationsmässan Nordbygg i Stockholm
under april månad, kommer en
mängd nya frågor diskuteras i syfte
att underlätta det dagliga arbetet
för alla inblandade parter.
– Seminariet riktar sig främst till den som
handlägger frågor relaterade till köldmedier
på kommunernas miljö- och hälsoskyddskon
tor. I takt med att EU:s F-gasförordning rullat
ut och får effekter på både marknaden och
kommunernas verksamheter uppstår ett in
formationsbehov samt ett behov av att utbyta
erfarenheter och synpunkter. Målet är att öka

förståelsen för varandra och komma fram till
effektiva arbetssätt för att uppnå kraven i för
ordningen, säger Per Jonasson, vd för Svenska
Kyl & Värmepumpföreningen som står bakom
initiativet.
På agendan står information om gällande
regelverk, om hur olika kommuner arbetar
med köldmediefrågor, om vilka utmaningar
kyl- och värmepumpsföretag ställs inför samt
vilka stöd och verktyg som finns att tillgå för
bl a årsrapportering.
– Seminariet sträcker sig över en eftermid
dag och inkluderar fika, berättar Per vidare.
Utöver representanter från oss, myndigheter
och kommuner kommer även ett antal
entreprenörer finnas på plats för att delta i
diskussionen. Det här är tredje gången som vi
anordnar Myndighetsdagen i denna form och
det har varit väldigt uppskattat. Ett bra tillfälle
att utbyta erfarenheter och få insikt i någon
annans verksamhet, som är kopplad till den
egna på flera sätt.

Dagsprogram
13.30 Välkommen
Dagens program presenteras. SKVP informerar från ett
branschperspektiv.
13.45 Gällande regelverk
Naturvårdsverket informerar om gällande regelverk
samt utmaningar de möter i sitt arbete.
14.15 Erfarenheter från årsrapporteringen 2018
Miljö och hälskoskyddskontor tillsammans med en
entreprenör berättar om sina erfarenheter och utmaningar.
15.15 Pilotprojektet Sthlm med digital rapportering
15.30 Avslutning och fika

Var, när, hur?
Tid: Onsdagen den 11 april, kl.13.30-16.00 (inkl. fika)
Plats: Lokal K16, Stockholmsmässan, Mässvägen 1, Älvsjö
Frågor: Kontakta Karolina Källqvist 08-512 549 51, karolina.kallqvist@skvp.se
eller Cecilia Branting 08-512 549 53, cecilia.branting@skvp.se
Antalet deltagare är begränsat så anmäl dig redan idag på www.skvp.se dock
senast den 29 mars. Du behöver ingen separat biljett till seminariet, ditt
namn står på gästlistan. Du har även fri entré till Nordbygg. Välkommen att
besöka oss i monter A29:31 i samband med Myndighetsdagen. Seminariet är
kostnadsfritt och vi bjuder på fika.

Mer information och anmälan hittar du på skvp.se
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”De gymnasiala yrkesprogrammen är basen
för industrins och
välfärdens kompetensförsörjning.”

Branschskola är ett nytt sätt att stärka
tillgången till yrkesutbildad arbetskraft på
gymnasial nivå. Skolverkets nya satsning
syftar till att ge elever större möjligheter att
välja yrkesutbildningar inom områden där
det finns goda möjligheter till arbete. Utöver
branschskola inom området kylmontör
beviljades IUC även branschskola inom venti
lationstekniker på gymnasial nivå.
– Det är så klart jättekul att IUC, som en av
endast tio skolor i landet, fått sina ansökningar

beviljade, kommenterar Per Jonasson, vd för
Svenska Kyl & Värmepumpföreningen. För
oss innebär det ett välkommet tillskott av nya
kyltekniker, som våra medlemsföretag är i
stort behov av.
Att det är riksintag till branschskolan gör att
elever från hela landet kan söka sig dit. Fler
detaljer om hur man ansöker och vilka krav
som ställs på den sökande kommer att presen
teras inom kort då försöksverksamheten ska
påbörjas höstterminen 2018 och pågå i fem år.
– Även om branschskolan inte kommer att
mätta behovet av utbildad arbetskraft inom
kyl- och värmepumpsbranschen är det ett
steg i rätt riktning. Vi tycker framför allt att
det är glädjande att våra politiker inser utma
ningarna med att skapa utbildningstillfällen
inom branscher som våra, där resurserna är
relativt knappa, och sedan tillsätter medel

för att komma tillrätta med detta. Det ser vi
väldigt positivt på och hoppas att det kan leda
till ännu fler utbildningsmöjligheter på sikt.
När riksdagen i somras antog den nya
lag som möjliggör försöksverksamheten
kommenterade gymnasie- och kunskapslyfts
minister Anna Ekström detta på följande sätt:
– De gymnasiala yrkesprogrammen är basen
för industrins och välfärdens kompetens
försörjning. Sverige riskerar att inom en
snar framtid få brist på kompetent personal
i många branscher. Genom den nya försöks
verksamheten stärker vi kompetensförsörj
ningen och säkerställer att utbildningar med
litet elevunderlag kan bedrivas på fler orter.
Det är bra för eleverna och bra för Sveriges
konkurrenskraft.

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen
Besöks- och postadress:
Gustavslundsvägen 135, 6 tr, 167 51 Bromma
Tfn vx: 08 512 549 50
E-post: info@skvp.se | www.skvp.se

www.roxx.se

Den 12 januari lämnade Skolverket
besked om vilka som får delta i
myndighetens nya försöksverksamhet med branschskolor – och
Installatörernas Utbildnings
centrum (IUC) blev en av skolorna
som fick sin ansökan beviljad.

Tryck: Åtta.45 Tryckeri 2018

IUC startar
branschskola för kylmontörer

