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Til kunder og brugere af HFC-kølemiddel  

 
 

 

 Kraftigt stigende priser på kølemiddel er en følge af EU’s politik for klimagasser! 

 

Mange har ikke kunnet undgå at notere de kraftige prisstigninger, der p.t. sker på HFC-kølemiddel, og flere 

AKB-medlemmer har skullet lægge ryg til disse stigninger over for kunderne.   

I EU’s F-gas Forordning 517/2014 er angivet, at ”Med henblik på gradvis at reducere mængden af 

hydrofluorcarboner, der kan markedsføres i Unionen, bør Kommissionen tildele markedsføringskvoter til 

individuelle producenter og importører på en sådan måde, at den samlede kvantitative begrænsning for 

markedsføringen af hydrofluorcarboner ikke overskrides.”  

Denne reduktion er i forordningens bilag V omsat til, at i forhold til år 2015 skal den maksimale mængde 

hydroflourcarboner, der skal markedsføres i f.eks. år 2021 – altså om små 4 år – være på 45% og i år 2030 

på 21% - altså en femtedel af mængden i år 2015. Og vi er her i 2017 i fuld gang med nedsat omsætning og 

deraf følgende prisstigninger. 

Reduktionen af kølemiddel styres efter, hvor højt GWP-tal (Global Warming Potential) eller CO₂-

ækvivalenter det enkelte kølemiddel repræsenterer. F.eks. har kølemidlet R134a har en GWP på 1430, 

mens kølemidlet R404A har en GWP på 3922 eller godt 2,7 gange mere end R134a, og da der altså kun 

bliver produceret, importeret og omsat en stadigt mindre %-del GWP, vil denne forskel alt andet lige 

medføre, at R404A bør være godt 270% dyrere end R123a. Og forskellen mellem rigtig lav-GWP og rigtig 

høj-GWP kølemidler vil på langt sigt blive meget større – måske 10 gange eller mere! – fordi GWP-markedet 

reguleres af EU – en regulering, der medfører mindre udbud og højere priser med henblik på at mindske 

efterspørgslen og forbruget.  

I skrivende stund har brancheforeningen eksempler på, at R404A er steget med 800% i indkøbspris for 

køleteknikeren på 8 måneder, og det vil sandsynligvis fortsætte. Og alt sammen fordi F-gasser er 

klimagasser, der øger drivhuseffekten og dermed medfører uønskede klimaforandringer. 

Prisstigningerne på kølemidler har altså fornuftige og forklarlige årsager og virkninger, der ikke kan 

tilskrives dit Autoriserede Køle- & varmepumpefirma, men klimaforandringerne.  Du er velkommen til at 

kontakte AKB’s sekretariat, hvis du vil vide mere om sagen. 
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