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INFORMATION
Datum

201,7-12-01,

Hej'
Du fit detta brev for att du kan vata berord av regler som gdller vid forsiljning av
fluorerade vdxthusgaser (si kallade f-gaser) i utrustning /anraggnngar eller som
kemrska produkter.

Fluorerade vd.xthusgaser anvd.nds till exempel som koldmedia i kylutrustning,
luftkonditio neringar, vitmep umpar, j asmedel for s kumplas t, lo srungsmedel,
btandsldckare, aetosolet, inom vissa sektorer inom elektronik, eller som isolerqas i
hogs p d nnings anldggningar.

Nigra exempel pi fluoretade vdxthusgaser ar

? tetrafluoretan (R_134a)

o R401a (samma som R22/R152a/R124)
o klorfluormetz'n (R31).

Fot att begtinsa utsldppen av vi.xthusgaser och bekdmpa klimatfordndringarna finns
det regler i EU. Reglernahandlar om forsdljning och anvindning av fluorerade
vdxthusgaser samt om utrustningar som innehiller sidanagaser. De exakta kraven
framghr av forordning (EL, nr.517 /2014, f-gasforordningen.

Detta informationsbtev bestit av .|rri sidor. Den ena sidan beror dig som sdljer
vdrmepumpar som innehiller fluorerade vA.xthusgaser. Den andra sidan gdller dig
som sdljer fluorerade vdxthusgaser i utrustning som innehiller sidana gaser, till
exempel gastuber och aerosoler.

Har du frl,gor, kontakta oss gdrna pi.:

Sprid gdrna informationen vidare till dina leverantoret och berorda kunder!

Med vdnlig hdlsrung

I(emrkalieins p ektionen
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Kemika lieinspektionen

Postadress

Box 2
172 13 Sundbyberg

Besok & leverans

Esplanaden 34
172 67 Sundbyberg

Faktureringsadress Telefon & fax
FE 124 Telefon 08-519 41 100
838 80 Froson Fax 08-735 76 98

Internet Org nr
www.kemi.se 202100-3880
kemi@kemi.se
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INF'ORMATION
Datum

2017-1.2-01,

Krav pe dig som sdljer vdrmepumpar
Vdrmepumpar eller 

^nn 
n uftustning som inte ir hermetiskt tillsluten f6.r endast installeras av ett

fotetag eller en person som har certifikat for sidant arbete. Detta pi grund av att sidana pumpar
innehiller fluorerade vi.xthusgaser.

LuftvdtmepumPar och luftvattenvdrmepumpar ar typisk utrustning som monteras pi piats och som
omfattas av dessa krav (vanJrga fluorerade vdxthusgaser arR-L34a,R404A, R407C, R410A och R-32).

Du sorn siiljer iir skyldig att kontrollera certifikat
Du som sdljet vdrmepumpar och annan utrustning som inte ar hermeuskt tillsluten ska forslkra dtg om
att uttustningen kommer att installer^s av en behorig installator. Vid inspektion av en tilisynsmyndlghet

:\^ dY kunna redogota fot pi vilket satt du har forsikrat dig om detta. I Sverige kan det vara
I(emrkateinspektionen eller kommunen som inspekterar diit foretag.

Hur kan jag fiirsiikra mig om att installationen giirs av ett tiiretag e!!er en person
rned certifikat?
Har ges exempel ph wh si.tt att kontrollera detta:

o I(tdv att kunden visar ett skrifdigt bevis med foretagets certifieringsnuruner. Detta gd.ller dven
forsdljning genom e-handel.

t I{opPla fotsdljningen till ett serviceavtal , sh. att den sker endast med tillhorande installation av
certifierat foretag.

Pi de hi"r sitten kan uppgifterna om att endast godkanda, certifi.erade foretag utfor installationen Idtt
sparas och visas upp vid en eventuell inspektion. For att underldtta din kommunikation med
tjllsyn5mytdi*1-teterna kan det datfor va:ir-lampltgt 

^tt 
t^ en kopia elier pi annat sdtt d.okumentera hur

du forsdkrat dig om att kraven pi certifikat fu uppftllda

Mer information
For mer utfodig information om teglerna for fluorerade vi.xthusgaser, se I(emikalieinspektionens
webbplats,

Har du frigor, kontalrta oss gdrna ph: bttps:/ /www.kemt.se/fnga/
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Postadress

Box 2
172 13 Sundbyberg

Besaik & leverans

Esplanaden 34
I72 67 Sundbyberg

Faktureringsadress Telefon & fax
FE L24 Telefon 08-519 41 100
838 80 Fr<ison Fax 08-735 76 98

Internet Org nr
www.kemi,se 202100-3880
kemi@kemi.se
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iNFORMATION
Datum

2077-72-07

Vem behdver uppretta ett register?
Du som sdljer/tillhandahiller fluoretade
vdxthusgaset som ska anvdndas vid installation,
service, underhill ellet reparation av utrustning
ska fora ett registet.

Av registret ska framg8
. numret pi koparnas certifikat
o mdngden inkopta fluorerade vixthusgaser.

Uppgifterna i registret sparas i minst fem Lr

Mer information
Fcir mer utfodig information om teglerna fot fluorerade vd.xthusgaser se I(emikalieinspektionens
webbplats,

Under 2018 kommer I{emikalieinspektionen att inspektera foretag som siljet fluotetade vdxthusgaser.

Det ar mojligt att ditt foretag blir ett av de foretag som vi inspektetar.

Hat du frl.gor, kontakta oss girna pi: https://www.kemr.se/fragal

Kem ikalieinsoektionen

Krav pe dig som sSljer fluorerade v5xthusgaser
Om du sdljer fluorerade vdxthusgaser i utrustningat som innehiller sidana gaser, till exempel gastubet
och aerosoler, gdller sdrskilda regler for forsdljning och tillhandahillande. Hir ges overgripande
information om vad som gdller. De exakta kraven framgilr av fotordning (EU) m 51.7 /201'4, den si
kallade f-gas fotordrungen.

Begrdnsninga r fiir fiirsSljning och til lhanda h6llande
I bilaga III till f-gasforordningen fi.nns regler om vilka produkter och utrustningar som d.r fotbjudna att

sldppa ut pi marknaden om de innehiller fluorerade vdxthusgaser. Forbuden ir knutna till olika typet
av orodukter och vissa av dem har redan tratt rkra:ft. Andra forbud kommet att trada i kraft vid senare

tidpunkter. Exempel pi produkter som berors av dessa forbud dr vissa engingsbehi,llare for fluotetade
vdxthusgaser och brandskyddsutrustning.

Produkter som inte anges i bilaga III fhr du szilja under vissa forutsdttningar. Produktet som ska

anvd.ndas vid installatron, service, underhill eller rcparaion av utrustning som innehiller eller krdver
fluorerade vdxthusgaser f\.r du endast sdija till foretag eller pdvatpersoner som har relevanta cetifikat
eller intyg.

Fiirbud som trdder i kraft 1 jan 2O18
Tekniska aetosoler, t.ex. kylsptay, som
innehillet fluorkolvdten med en faktor for
global uppvarmningspotential pi minst 150.

Mlirkning av kemiska produkter
Mdrkningen ska, utovet mdrkningskraven i
ClP-forordningen (m 1,27 2 / 2008), bl.a.
innehilla information om:
o den vedertagna beteckrungen fot den

fluorerade vdxthusgasen

o mingdenfluotetadevi.xthusgaset.

Postadress

Box 2
172 13 Sundbyberg

Bes1k & leverans

Esplanaden 3A
172 67 Sundbyberg

Faktureilngsadress Telefon & fax

FE L24 Telefon 08-519 41 100
838 80 Frcison Fax 08-735 76 98

Internet Org nr

www.kemi.se 202100-3880
kemi@kemi.se


