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Forord
Hybridvarmepumper, hvor et gasfyr kombineres med en eldreven varmepumpe, er en relevant teknologisk løsning for boligopvarmning og et grønnere Danmark med øget VE-produktion fra bl.a.
vind og sol. Dette notat er udarbejdet af Dansk Gasteknisk Center (DGC) i samarbejde med Dansk
Energi, VELTEK og Gastech-Energi og beskriver fordele ved og argumenter for, at serviceintervaller for både eldrevne varmepumper og hybridvarmepumper ændres til at følge EU’s F-gasforordning. Fordelene og argumenterne for lempelsen er følgende:
Fordele:
1) Hybridvarmepumpen kan erstatte et naturgasfyr uden ekstrainvesteringer i varmeafgiversystemet
2) Hybridvarmepumpen kan anvendes fleksibelt både i forhold til prisen på el og gas, udetemperaturen, CO2-udledningen, og når der er større efterspørgsel på el, end der er udbud
3) Gashybridvarmepumpen har en god brugerøkonomi pga. den store andel af varmepumpedrift
ift. et gasfyr
4) Lavere CO2-udledning end ved brug af fossil naturgas
Argumenter:
5) Ændring af serviceintervallet til at følge F-gasforordningen vil øge antallet af service på varmepumper
6) Den danske regulering af serviceintervallerne sker ved bekendtgørelse nr. BEK nr. 100 af
31/01/2007 om anvendelse af trykbærende udstyr [1], er fra 2007 og er etableret, inden F-gasforordningen trådte i kraft i 2014
7) Både varmepumper og hybridteknologier med varmepumper er investeringsmæssigt tungere
end konkurrerende opvarmningsteknologier og har desuden, som den eneste opvarmningsteknologi, et årligt krav om eftersyn
8) Et årligt servicekrav skævvrider konkurrencen yderligere mellem opvarmningsteknologierne
9) Der er ikke særlige hensyn, som fordrer det årlige eftersyn på varmepumper
10) Ændring af serviceintervallet for varmepumper til at følge EU’s F-gasforordning vil reducere
serviceomkostninger og forbedre konkurrenceforholdet til andre opvarmningsteknologier
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1. Resumé (formål, resultat, konklusion og indstillinger)
Formålet med dette oplæg er at dokumentere et ønske om tilpasning af det nuværende lovpligtige 1årige serviceeftersyn af varmepumper til et 2-årigt serviceeftersyn. Herunder skal det afklares, om
serviceintervallet sikkerhedsmæssigt kan ændres/tilpasses til hybridvarmeløsningen, således at det
harmoneres med gaskedelens serviceinterval (typisk på to år for lukkede kedler (se bilag 3)), uden
at det foranlediger ændrede risici. Arbejdet skal føre til konkrete forslag til en lovændring af det
lovpligtige eftersyn for eldrevne varmepumper, som skal drøftes med relevante myndigheder - dvs.
Arbejdstilsynet (AT), Sikkerhedsstyrelsen (SIK) og Miljøstyrelsen (MST).
Dette notat har set på følgende forhold:
• Krav til service på hybridanlæggene i dag - bl.a. kontrol af høj/lavtrykspressostat, rensning af
snavssamler og fjernelse af blade på varmepumpens udedel.
• Forhold for ny teknologi, der kan begrunde ændringer i servicerammerne - fx fjernovervågning.
• Status på kølemidler, specielt de nye lav-GWP-kølemidler, med henblik på en opdeling i typer i
forhold til brandbarhed og GWP (Global Warming Potential).
• Krav til serviceeftersyn pr. år i Danmark i forhold til de nævnte teknologier.
• Beskrivelse og forslag til relevante ændringer og dokumentation af disse opdelt på teknologier
og anlægstyper.
• Omfang og pris for samfundet ved implementering af ændringsforslagene opdelt på teknologier
og anlægstyper.
• Privatøkonomiske forhold ved implementering af de beskrevne ændringsforslag opdelt på teknologier og anlægstyper.
• Indstilling og anbefalinger til ændringsforslag af relevante love/bekendtgørelser.
Resultater af analyserne i forhold til ovennævnte er, som følger:
• Ud fra en gennemgang af mangeårige erfaringer med anvendelse af varmepumper og sammenligning med erfaringer med sikkerhed ved gasanvendelse er der ikke sikkerhedsmæssigt belæg
for at fastholde det årlige lovpligtige serviceeftersyn på varmepumper eller varmepumpedelen i
hybridvarmepumper.
• Med en 2-årig serviceordning forventes det, at kundernes serviceudgifter kan halveres, og at flere
kunder vil tegne serviceaftaler på anlæggene. Dermed vil et større antal fejlbehæftede anlæg
også blive fundet og udbedret for at sikre energieffektiv drift.
• På den samfundsøkonomiske side vil en stigning i antallet af varmepumper og hybridvarmepumpeanlæg bidrage til en fleksibel anvendelse af gasnettet og aflastning af elnettet; dermed vil en
omkostningsfuld udbygning af elnettet undgås.
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Samlet set viser analyserne, at det sikkerhedsmæssigt, miljømæssigt og økonomisk kan forsvares at
ændre det 1-årige serviceinterval for varmepumper eller varmepumpedelen i hybridvarmepumper til
et 2-årigt serviceinterval, hvilket også er i overensstemmelse med EU's F-gasforordning. Vores indstillinger er således, at myndighederne implementerer vores anbefalede ændringsforslag, hvilket
svarer fuldstændig til en harmonisering til F-gasforordningen om fluorholdige drivhusgasser (se afsnit 8).
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2. Hybridvarmepumpeteknologien
Hybridvarme er en elvarmepumpe kombineret med en anden opvarmningsteknologi end el til boligopvarmning - fx en gaskedel, oliekedel eller biomassekedel. Dette afsnit vedrører alene gashybridvarmepumpe. En gashybridvarmepumpe består af et gasfyr kombineret med en luft-til-vand-elvarmepumpe. Elvarmepumpen henter energi fra udeluften og leverer den til boligens centrale varmeanlæg (radiator og guldvarmeanlæg). Under normal drift er det varmepumpen, som står for boligopvarmning forsynet med grøn vindmøllestrøm. I tilfælde af manglende vindmøllestrøm (dvs. når elnettet er overbelastet eller når gasprisen er billigere end elprisen pr. kWh), supplerer gasfyret med
varmeforsyningen. En forsimplet illustration af hybridvarme teknologien kan ses på figur 1. Som
det ses på figuren, kan varmepumpen levere mellem tre til fire gange så meget energi pr. kWh input
(i form af varme) i forhold til dens energiforbrug, hvor gaskedlen har en virkningsgrad på omkring
98 %.
For klimaet i Danmark betyder kombination af disse to teknologier på den ene side, at omtrent 8090 % af det årlige energiforbrug til varmeforsyningen i et normalår i den enkelte bygning flyttes til
varmepumpen og på den anden side, at varmepumpen kan dimensioneres betragteligt mindre og billigere end ellers.
Kombinationen af gasfyr og luft-til-vand-varmepumpe giver en god driftsøkonomi og sikrer den
bedste og mest effektive løsning til boligopvarmning. Det betyder, at fluktuerende produktion fra
VE-kilder bedre understøttes og hybridløsningen kan anvendes fleksibelt både i forhold til prisen på
el og gas, udetemperaturen1, CO2-udledningen og når der er større efterspørgsel på el, end der er
udbud.
På sigt kan man få en helt grøn varmeforsyning, idet gasfyret bruger biogas, og varmepumpen bruger strøm fra vind eller sol.

I perioder med lave udetemperaturer (fx under 0 grader) er varmepumpen mindre effektiv end gasfyret. I disse perioder tager gasfyret over.

1
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Kombination af elvarmepumpe og gasfyr til boligopvarmning. Varmepumpen og hybridmodulet bliver forsynet med vindmøllestrøm, og gasfyret bliver på sigt forsynet med helt
grøn gas, idet biogas vil erstatte naturgassen. 80-90 % af husets varme leveres fra varmepumpen, og 10-20 % af varmen leveres fra gaskedlen.
Hermetisk lukkede varmepumper (monoblokvarmepumper)

Hermetisk lukkede 2 varmepumper er varmepumper, hvor hele kølekredsløbet leveres færdigsamlet
og er påfyldt kølemiddel fra fabrik. Kølekredsen opbygges med samlinger, der enten er slagloddet,
svejset eller anden fastforbindelse, som danner et lukket kredsløb, se Figur 2. Kølekredsen trykprøves til en lækagerate på mindre end tre gram pr. år (EU’s F-gasforordning; definitioner, Pkt.11) under et tryk på mindst en fjerdedel af det maksimalt tilladte tryk. Opbygningen af denne type kølekredse, som ofte benyttes til luft-til-vand- og væske-til-vand-varmepumper, anses som meget stærke
og er designet til at køre i hele kølekredsløbets levetid med minimal risiko for lækage.

2

Hermetisk lukkede varmepumper = Maks. 10 tons CO2-ækvivalent i EU-krav
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Skematisk illustration af hermetisk lukket kreds. Kølekredsen er opbygget med samlinger
(fastforbundet samlinger), der danner en lukket kreds. Denne kreds er designet til at køre
i hele kølekredsløbets levetid med minimal risiko for lækage.
Splitvarmepumper

Splitvarmepumper 3 er varmepumper, hvor kølekredsen er adskilt, ofte med fordamper og kompressor i samme enhed og kondensator i sin egen enhed. Forbindelsen mellem disse sker på op-stillingsstedet med kobberrør og skruesamlinger, hvorefter kølemidlet frigives mellem enhederne, se Figur
3. Opbygningen ses ofte i forbindelse med luft-til-vand- og luft-til-luft-varmepumper. Da evakuering, trykprøvning og frigivelse af kølemiddel sker på opstillingsstedet, og der benyttes mekaniske
samlinger, er denne type anlæg mere udsat for lækage.

3

Splitvarmepumper = Maks. 5 tons CO2-ækvivalent i EU-krav
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Skematisk illustration af splitvarmepumpe. I en splitvarmepumpe, er kølekredsen adskilt,
ofte med fordamper og kompressor i samme enhed og kondensator i sin egen enhed. Enhederne i splitanlægs kølekreds er forbundet med skrue-/mekaniske samlinger, hvilke gør,
at denne type anlæg er mere udsat for lækage.
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3. Status for service på hybridanlæggene
Ved det årlige eftersyn på en luft-til-vand-varmepumpe med en fyldning på mere end ét kg, er der
en række punkter, man skal gennemgå, dels for at kontrollere varmepumpens sikkerhedsautomatik,
dels om kølekredsen er tæt (det lovpligtige). Samtidig er der også en række punkter, der vil kunne
optimere driften og dermed effektiviteten på varmepumpen.
Den lovpligtige del af serviceeftersynet er kontrol/funktionsafprøvning af anlæggets højtrykspressostat, som skal slukke kompressoren ved for høje trykforhold i kølekredsen, samt kontrol af trykforhold på suge- og tryksiden af kølekredsen, som giver en indikation af, om kølekredsen er tæt, og om
kompressoren fungerer korrekt.
Udover det lovpligtige indeholder et serviceeftersyn altid kontrol af kølekredsløbets funktion og effektivitet, støvsugning og rensning af fordamper og kondensbakke, rensning af snavsfilter på centralvarmeanlægget, kontrol af ekspansionsbeholdernes fortryk, kontrol/funktionsafprøvning af centralvarmeanlæggets sikkerhedsventil, kontrol af korrekt flow over kondensator, samt indstilling og
optimering af anlæggets klimastyring.
I branchen ser vi yderst sjældent fejl på den lovpligtige del under servicebesøg, hvorfor det er vores
vurdering, at et eftersyn hvert andet år på mindre varmepumper er tilstrækkeligt [2] [3].
En stor del af de resterende ikke-lovpligtige servicepunkter kender vi allerede fra gasbranchen, hvor
det har vist sig, at service hvert andet år er tilstrækkeligt for at holde anlægget vedlige og sikre en
høj ydelse, som giver et mindre energiforbrug.
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4. Status for fjernovervågningsteknologierne
Flere af varmepumpeproducenterne har mulighed for at kunne tilbyde servicevirksomheder fjernovervågningsudstyr til varmepumpens klimastyring, således at varmepumpen kan tilgås via en serviceplatform via en cloud-baseret internet-løsning. Dette muliggør online-overvågning af alle varmepumpens driftsparametre. Producenten vil således kunne se varmepumpens trykforhold og temperaturer, der indikerer, om anlægget fungerer korrekt ved blot at logge på den pågældende varmepumpe. Serviceplatformen giver også fejlmeddelelser og alarmer, så anlægget er overvåget, selvom
kunden er bortrejst eller blot på arbejde.
Dette giver en optimal tryghed for kunden, hvor tidsrammen, fra hvor anlægget går på med fejl, til
servicevirksomheden er informeret og kan reagere, er reduceret til et minimum.
Med fjernovervågningen vil producenten kunne kontrollere langt de fleste af de vigtige værdier og
driftsparametre, der i forhold til et servicebesøg indikerer, om anlægget fungerer optimalt, og derfor
er det tilstrækkeligt at stille krav til, at varmepumper kun efterses hvert andet år, hvis de er fjernovervåget.
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5. Status for kølemidler, miljø og sikkerhed
I afsnittet her kortlægges, hvilke kølemiddeltyper der findes i dag, herunder deres miljøbelastning
(GWP) og deres klassifikation i forhold til brandbarhed eller eksplosionsfare, og de sammenlignes
med anvendelse af naturgas i gasfyr. Med andre ord afklares det her, om de sikkerhedsmæssige erfaringer fra anvendelse af naturgas til boligopvarmning i gasfyr siden start-80’erne kan bruges som
grundlag for en harmonisering af eftersynsintervallerne for varmepumper, så det passer til det, der
typisk gælder for gasfyr.
5.1.

Status for kølemidler

De kølemidler, der i dag anvendes i varmepumpeanlæg, er typisk HFC-kølemidler (bl.a. R410A,
R407C, R417A), som til forskel fra de tidligere HCFC- og CFC-kølemidler ikke indeholder klor. I
bilag 1 ses en oversigt over nogle af de mest udbredte typer af kølemidler. Årsagen til overgangen
til HFC-kølemidler og naturlige kølemidler er, at de ikke har en ozonlagsnedbrydende effekt. Til
gengæld har HFC-kølemidlerne en betydelig effekt på global opvarmning - altså forholdsvis høje
GWP-værdier. Der stilles derfor i dag strenge krav til de faglige kompetencer i forbindelse med installation og servicering af varmepumper.
Kigali-aftalen og EU-lovgivning inden for F-gasforordningen om fluorholdige drivhusgasser [4] og
om ophævelse af forordning (EF) nr. 842/2006, (EØS-relevant tekst) kommer til at styre markedet
imod anvendelse af kølemidler med lave GWP-værdier. Årsagen er, at der dels kun maksimalt må
anvendes kølemidler med 2500 GWP 4, og dels reduceres mængden af de kvoter, som tildeles. Som
følge heraf kommer vi fremover til at se en markant stigning i prisen på en række syntetiske kølemidler og deraf en stigning i anvendelsen af naturlige kølemidler såsom kuldioxid, propan og ammoniak samt nye syntetiske kølemidler, blends og HFO’er (se Tabel 1). Som det fremgår af Tabel
1, vil flertallet af de nye kølemidler i mindre eller større grad være brandbare og forbundet med eksplosionsrisiko ved utætheder, afhængig af temperaturen, som den der gælder, hvis der skulle opstå
utætheder under anvendelse af naturgas i gasfyr (se bilag 4).
De naturlige kølemidler, som er mere miljøvenlige, kræver et teknologisk skift og ikke mindst helt
nyt udstyr, før de kan anvendes. For de ældre systemer vil der være forskellige nye syntetiske alternativer. Mange af disse alternativer har forholdsvis høje GWP-værdier (større påvirkning på miljø)
og betragtes derfor som overgangsalternativer.

4

GWP x kg kølemiddel = CO2-ækvivalent i kg.
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Oversigt over kølemidler i overensstemmelse med ASHRAE's klassificering [5]. A1=
ikke-giftige, ikke-brandbare. A2= Ikke-giftige, brandbare. A2L= Ikke-giftige, brandbare
med meget lav flammespredningshastighed <10 cm/sek. (ny undergruppe til A2). A3=
ikke-giftige, eksplosive. B2L= Giftige, brandbare med meget lav flammespredningshastighed <10 cm/sek.

Vurdering af kølemidler i forhold til miljø og sammenligning med naturgas

Figur 4 viser en gruppering af kølemidler delt op i tre kategorier: kølemidler med høj GWP (typisk
HFC), lav GWP og naturlige kølemidler. Som følge af den nye F-gasforordning kommer vi
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fremover til at se en større tendens til anvendelse af kølemidler med betydeligt lavere GWP end
dem, der anvendes i dag.
Med henblik på at undgå brand, eksplosion og kulilteudslip på naturgasinstallationer var der i en
lang årrække krav om serviceintervaller på gasfyr - dog opdelt på de enkelte apparattyper. Den opdeling af kedler var møntet på kulilterisikoen ved forbrænding i åbne kedler. I mange år har der kun
været servicekrav hvert andet år på åbne kedler, mens lukkede kedler ikke har været omfattet af et
krav. Lukkede kedler serviceres typisk hvert andet år. Disse rammer har været baseret på Gasreglementerne, herunder en tilsynsmodel, gasselskaberne har administreret og udført, se bilag 3 og Gasreglements Afsnit A8 [6].

Figur 4
5.3.

Fordele og ulemper ved kølemidler i forhold til sikkerhed og miljø [13].
Vurdering af kølemidler i forhold til sikkerhed og sammenligning med naturgas

I dette afsnit sammenlignes sikkerhedsmodellen for anvendelse af gas i gasinstallationer med sikkerhed ved anvendelse af kølemidler i elvarmepumper eller hybridvarmepumpens kølekreds. Ud fra
det vurderes mulighederne for at bruge en tilsvarende model for gashybridvarmepumpeinstallationer.
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I dag er der således ikke lovpligtigt eftersyn på gasinstallationer, men kun en serviceanbefaling med
passende intervaller. De nuværende serviceintervaller ligger på hvert andet til hvert tredje år.
Sammenlignes driften og de sikkerhedsmæssige eftersyn af gas- og varmepumpeinstallationer, så er
de næsten ens. Begge kan føre til brand- og eksplosionsfare som følge af opståede utætheder i installationen, hvis luft/gas blandingen er indenfor eksplosionsgrænserne. Omfanget af en sådan hændelse afhænger naturligvis af mængden, og her må det siges, at gasfyrsinstallationer ikke indeholder
en begrænset mængde gas i en lukket kreds. Med andre ord, hvis uheldet er ude, vil mængden af
gas, der kan strømme ud, umiddelbart være ubegrænset. Dette er ikke tilfældet med en kølekreds,
som ikke løbende fødes med kølemiddel.
I årsrapporter [7] fra Gasselskabernes tilsyn gennem årene ses det, at registrerede fejl grundet gasutæthed er meget lille, og ingen alvorlige nærværulykker er blevet erfaret.
Ved en gennemgang af den seneste rapport (Gasulykker i 2017) fra Sikkerhedsstyrelsen ses det, at
Sikkerhedsstyrelsen har fået kendskab til ti gasulykker og 15 øvrige indberetninger, der betragtes
som ”ikke så farlige”. Konsekvenserne af ulykkerne har været: nul dødsulykker, tre ulykker med
personskade og syv ulykker med materialeskade. På baggrund af disse indberetninger, vurderes antallet af gasulykker stadig som værende lavt. Eftersom de indberettede ulykker er opstillet efter konsekvens og årsag, er der ikke fundet nogen gennemgående årsager eller tendenser, der giver anledning til nærmere indsats fra Sikkerhedsstyrelsen [8].
Med de nye bekendtgørelser, der gælder pr. 1.1.2020 under den nye gaslov, er rammerne for service
og tilsyn på gasfyr lempet yderligere af Sikkerhedsstyrelsen [9].
Set i det lys og med baggrund i erfaringer fra gasanvendelse i gasfyrsinstallationer igennem mange
år, er der ikke sikkerhedsmæssigt belæg for at fastholde det årlige lovpligtige serviceeftersyn på
varmepumpers kølekreds.
5.4.

Erfaringer om sikkerhed, ulykker og nærved-ulykker fra varmepumper

I det følgende gennemgås praktiske erfaringer med kølemidler og sikkerhed. Ved gennemgang af
ref. [10] ses følgende:
Det største enkeltudslip af kølemiddel sker som følge af uheld, hvor anlægsdele bliver beskadiget
eller ved nedbrud af enkeltkomponenter som følge af fabrikationsfejl og lignende. Tabet af kølemiddel i forbindelse med uheld varierer fra de adspurgte virksomheder. En virksomhed skønner tabet fra uheld til at være mellem 6-10 %, én nævner maks. 5 % og én nævner 10-14 %, som skøn.
I overgangstiden til HFC-anlæg har der været behov for en udviklingstid i branchen med erfaring i
substitution til HFC-kølemidler, som betyder, at flere anlæg ikke har været optimale. Denne udviklingsperiode er nu afsluttet.
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Melding fra centerchefen fra Teknologisk Institut lyder, som følger:
”Mig bekendt opererer vi stadig med den 2 % lækagerate, som vi tidligere har drøftet. Jeg kender
ikke til mere specifikke analyser og reelt er problemet meget begrænset, da vi jo har KMO, som
gerne skal sikre, at service og bortskaffelse m.m. sker under ordentlige forhold.”
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6. Status for antal service i Danmark
Som udgangspunkt er det svært at sætte tal på antallet af varmepumper eller hybridvarmepumpeanlæg, der bliver serviceret. Dog med baggrund i erfaringer fra brancheorganisationerne [2] [3] estimeres det, at omkring 30 % af varmepumpeanlæggene bliver serviceret. Ligeledes er det heller ikke
alle gaskedelinstallationer, der bliver serviceret. Gennem erfaringer har det vist sig, at ca. 80 % af
gaskedelinstallationer bliver serviceret.
Med afsat i ovenstående vil implementering af det 2-årige serviceeftersyn øge antallet af serviceeftersyn på varmepumper. Ændringen af serviceintervallet vil dermed ikke kun være en økonomisk
fordel, men også en sikkerheds- og miljømæssig fordel. Et eksempel på økonomiske beregninger
kan ses i tabel 2 og 3.

7. Hvad gør man i andre EU-lande?
Alle EU-lande følger F-gasforordning på nær Danmark, Østrig og Frankrig, som er de eneste EUlande, der har særregler på området. Det skal her bemærkes, at den danske regulering om det årlige
serviceeftersyn er fra 2007 og etableret, før F-gasforordningen trådte i kraft i 2014. Det årlige servicekrav skævvrider konkurrencen yderligere mellem opvarmningsteknologierne.
Det vil derfor, efter vores opfattelse, være rigtigt at følge EU’s F-gasforordnings servicerammer for
varmepumper og dermed reducere serviceomkostningerne og forbedre konkurrenceforholdene.

8. Kundespecifik økonomi ved implementering af ændringsforslagene
Ved implementering af ændringsforslagene vil der være økonomiske fordele for både kunder, samfundet og ikke mindst servicebranchen. Med det 2-årige serviceinterval forventes det, at kundens
serviceudgifter halveres. I og med at det 2-årige serviceinterval er billigere, vil der tegnes flere serviceaftaler på anlæggene. Det vil medføre, at en betydelig del af de anlæg, der ikke bliver serviceret, vil blive serviceret fremover. På trods af den billigere service, vil servicebranchen stadig have
en større indtjening, idet der bliver tegnet flere serviceaftaler samtidig med, at antallet af anlæg forventes at stige betydeligt [11]. Tabel 2 og 3 viser beregninger på specifikke eksempler på fortjenester for henholdsvis kunderne og servicebranchen.
På den samfundsøkonomiske side vil en stigning i antallet af varmepumper og hybridvarmepumpeanlæg bidrage til aflastning af elnettet, dermed vil en omkostningsfuld udbygning af elnettet undgås.
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Beregningseksempel for kundespecifikke fordel ved implementering 2-årig serviceordning
i forhold til det nuværende 1-årige serviceeftersyn.
1-årig serviceordning over 4-års periode

Service på VP
Service på gasfyr

1.år

2.år

3.år

4.år

Total service udgift (kr.)

2200

2200

2200

2200

8800

0

1500

0

1500

3000

Fjernovervågning
I alt

11800
2-årig serviceordning over 4-års periode

Service på hybridanlæg
Fjernovervågning
I alt

1.år

2.år

3.år

4.år

0

2500

0

2500

Total service
Udgift (kr.)
5000

500

1000

500

6000

Besparelse Besparelse
(kr.)
(%)

5800

49,15
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Beregningseksempel for markedet for servicebranchen. Beregningen tager udgangspunkt
i et total antal anlæg på 10.000.

1-årig serviceordning over en 4-årsperiode, hvor kun 30 % af installationer serviceres

Service på VP

1.år

2.år

3.år

4.år

Total indtægt pr.
installation (kr.)

2200

2200

2200

2200

8800

Total indtægt på
alle installationer
(mio. kr.)
26,4

0

1500

0

1500

3000

9,0

11800

35,4

Service på gasfyr
Fjernovervågning
I alt

2-årig serviceordning over en 4-årsperiode, hvor 60 % af installationer serviceres

Service på hybridanlæg
Fjernovervågning
I alt

1.år

2.år

3.år

4.år

0

2500

0

2500

500

500

Total indtægt pr. Total indtægt
installation (kr.)
(mio. kr.)
5000
39,0
1000
6000

7,8
46,8

Overskud (%)

32,2
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9. Ændringsforslag til servicerammerne
Med baggrund i ovennævnte gennemgang af de sikkerheds- og miljømæssige erfaringer fra gasanvendelse i gasinstallationer og varmepumpeanlæg samt økonomiske betragtninger foreslår vi, at det
nuværende 1-årige serviceeftersyn på varmepumper, og dermed gashybridvarmpumper, ændres til
et 2-årigt serviceeftersyn. Det vil sige, at alle varmepumpeanlæg med mere end 1 kg fyldning efterses i henhold til EU’s F-gasforordnings servicerammer (pågældende udsnit kan ses i bilag 6). Derudover skal anlæg, som ikke er underlagt F-gasforordningen med mere end 1 kg fyldning efterses
mindst hvert andet år. Helt konkret omfatter ovenstående ændringsforslag følgende elementer i forordningen:
•
•
•
•

hermetisk lukkede anlæg, der indeholder fluorholdige drivhusgasser med et globalt opvarmningspotentiale i mængder på mindre end 10 tons CO2-ækvivalent
splitanlæg, der indeholder fluorholdige drivhusgasser med et globalt opvarmningspotentiale
i mængder på mindre end 5 tons CO2-ækvivalent
anlæg, der er en testet lækagerate på mindre end 0,1 % pr. år, jf. producentens tekniske specifikation, og er mærket i overensstemmelse hermed
anlæg, der er påfyldt kølemiddel med en GWP-værdi på mindre end 2500
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I forhold til den aktuelle danske bekendtgørelse, vedrører ændringerne nedenstående markerede udsnitselementer:
Et køleanlæg med fyldning større end 1 kg kølemiddel skal efterses mindst en
gang om året. Eftersynet skal foretages af en person, som opfylder kvalifikationskravene
til at udføre kontrolopgaver på den pågældende anlægstype.
Det årlige eftersyn omfatter en gennemgang af køleanlægget og dets sikkerhedsudstyr.
Eftersynet foretages for at kontrollere, om anlægget stadig er i
overensstemmelse med gældende regler om konstruktion og indretning. Gennemgangen
sker også for at sikre, at køleanlægget ikke udgør personfare ved
utilsigtet brug.
Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 1 kg, men ikke over 2,5 kg,
skal som minimum have en årlig kontrol af sikkerhedsudstyret. Det skal ske
efter leverandørens anvisninger og af personer/montører, som i kraft af deres
faglige uddannelse er kvalificeret til at forestå kontrollen af denne type anlæg.
Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 2,5 kg skal have et årligt
eftersyn af en kølemontør eller et kølefirma, som opfylder kravene til at forestå
kontrollen af den pågældende anlægstype.
Ved eftersynet skal der bl.a. kontrolleres:
-

-

At gasdetektorer eller iltmålere fungerer korrekt
At sikkerhedsventilerne fungerer korrekt. Sikkerhedsomløbsventiler skal verificeres efter fabrikantens anvisninger. Såfremt der ikke findes anvisninger fra fabrikanten, skal sikkerhedsomløbsventiler verificeres minimum hvert 4. år, forudsat der i anlægget findes en primær sikkerhedsventil. Findes der ikke en sikkerhedsventil i anlægget, skal sikkerhedsomløbsventiler kontrolleres/verificeres årligt.
At der ikke er utætheder i anlægget
At ventilationen er effektiv
At alarmer fungerer ved den rette indstilling
At afbrydere og startknapper fungerer efter hensigten.

Virksomheden skal kunne dokumentere, at der har været eftersyn af anlæg,
der har en fyldning større end 1 kg kølemiddel. Dokumentationen skal være
samlet i en udstyrsjournal og befinde sig ved anlægget.

DGC-rapport

Vores forslag til den nye bekendtgørelse ser således ud:
Et køleanlæg skal efterses i intervaller henhold til F gasforordning (EU) Nr. 517/2014 af 16. april

2014. Køleanlæg, som er undtaget forordningen med fyldning større end 1 kg kølemiddel, skal efterses
mindst hvert andet år. Eftersynet skal foretages af en person, som opfylder kvalifikationskravene
til at udføre kontrolopgaver på den pågældende anlægstype.
Eftersyn omfatter en gennemgang af køleanlægget og dets sikkerhedsudstyr.
Eftersynet foretages for at kontrollere, om anlægget stadig er i
overensstemmelse med gældende regler om konstruktion og indretning. Gennemgangen
sker også for at sikre, at køleanlægget ikke udgør personfare ved
utilsigtet brug.
Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 1 kg, men ikke over 2,5 kg,
skal som minimum have kontrol af sikkerhedsudstyret. Det skal ske
efter leverandørens anvisninger og af personer/montører, som i kraft af deres
faglige uddannelse er kvalificeret til at forestå kontrollen af denne type anlæg.
Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 2,5 kg skal have
eftersyn af en kølemontør eller et kølefirma, som opfylder kravene til at forestå
kontrollen af den pågældende anlægstype.
Ved eftersynet skal der bl.a. kontrolleres:
-

-

At gasdetektorer eller iltmålere fungerer korrekt
At sikkerhedsventilerne fungerer korrekt. Sikkerhedsomløbsventiler skal verificeres efter fabrikantens anvisninger. Såfremt der ikke findes anvisninger fra fabrikanten, skal sikkerhedsomløbsventiler verificeres minimum hvert 4. år, forudsat der i anlægget findes en primær sikkerhedsventil. Findes der ikke en sikkerhedsventil i anlægget, skal sikkerhedsomløbsventiler kontrolleres/verificeres årligt.
At der ikke er utætheder i anlægget
At ventilationen er effektiv
At alarmer fungerer ved den rette indstilling
At afbrydere og startknapper fungerer efter hensigten.

Virksomheden skal kunne dokumentere, at der har været eftersyn af anlæg,
der har en fyldning større end 1 kg kølemiddel. Dokumentationen skal være
samlet i en udstyrsjournal og befinde sig ved anlægget.
.
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Bilag 1
Tabel 4

Typisk anvendte kølemidler i Danmark. Kilde: http://xn--klemidler-l8a.dk/om-koelemidler/
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Bilag 2: Service af varmepumper (uddrag fra bekendtgørelse)
Fra At-Vejledning omkring køleanlæg og varmepumper beskriver afsnit 5.1 indholdet af service således:
Et køleanlæg med fyldning større end 1 kg kølemiddel skal efterses mindst en
gang om året. Eftersynet skal foretages af en person, som opfylder kvalifikationskravene
til at udføre kontrolopgaver på den pågældende anlægstype.
Det årlige eftersyn omfatter en gennemgang af køleanlægget og dets sikkerhedsudstyr.
Eftersynet foretages for at kontrollere, om anlægget stadig er i
overensstemmelse med gældende regler om konstruktion og indretning. Gennemgangen
sker også for at sikre, at køleanlægget ikke udgør personfare ved
utilsigtet brug.
Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 1 kg, men ikke over 2,5 kg,
skal som minimum have en årlig kontrol af sikkerhedsudstyret. Det skal ske
efter leverandørens anvisninger og af personer/montører, som i kraft af deres
faglige uddannelse er kvalificeret til at forestå kontrollen af denne type anlæg.
Køleanlæg med en kølemiddelfyldning større end 2,5 kg skal have et årligt
eftersyn af en kølemontør eller et kølefirma, som opfylder kravene til at forestå
kontrollen af den pågældende anlægstype.
Ved eftersynet skal der bl.a. kontrolleres:
-

-

At gasdetektorer eller iltmålere fungerer korrekt
At sikkerhedsventilerne fungerer korrekt. Sikkerhedsomløbsventiler skal verificeres efter fabrikantens anvisninger. Såfremt der ikke findes anvisninger fra fabrikanten, skal sikkerhedsomløbsventiler verificeres minimum hvert 4. år, forudsat der i anlægget findes en primær sikkerhedsventil. Findes der ikke en sikkerhedsventil i anlægget, skal sikkerhedsomløbsventiler kontrolleres/verificeres årligt.
At der ikke er utætheder i anlægget
At ventilationen er effektiv
At alarmer fungerer ved den rette indstilling
At afbrydere og startknapper fungerer efter hensigten.

Virksomheden skal kunne dokumentere, at der har været eftersyn af anlæg,
der har en fyldning større end 1 kg kølemiddel. Dokumentationen skal være
samlet i en udstyrsjournal og befinde sig ved anlægget.

I ovenstående servicebeskrivelse for eftersyn skal der ud over kontrol af sikkerhedsventilerne også
tjekkes for utætheder i anlægget, om ventilationen er effektiv osv.
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Bilag 3: Gasinstallationsbekendtgørelsen

Bemærkninger:
De fleste installationer i ”de 1000 hjem” vil være installation klasse 4, her skal fabrikantens anvisninger følges. Installationsklasse 5 skal følge fabrikantens anvisninger, men der skal være eftersyn
mindst hvert andet år (hvis fabrikanten skriver hvert år er det hvert år, men hvis fabrikanten skriver hvert 5 år, er det hvert andet år).
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Bilag 4: Kølemidler og eksplosionsrisiko
Titel: At-vejledning B.4.4-1 - 1. oktober 2010 Opdateret juli 2019. Erstatter januar 2005
(https://at.dk/regler/at-vejledninger/koeleanlaeg-varmepumper-b-4-4/)
Klassificering af kølemidler
Tabel 1

Kølemidler opdeles i to grupper. Gruppe 1 omfatter farlige stoffer, der er defineret som:
Eksplosive, yderst brandfarlige, meget brandfarlige, brandfarlige, meget giftige, giftige
og brandnærende. Gruppe 2 omfatter stoffer, som ikke er omfattet af gruppe 1.

Metan
Ethan
Propan
Butan
Pentan
Ammoniak
Kuldioxid

Gruppe
1
1
1
1
1
1
2

For fluorholdige kølemidler er det nødvendigt at kende den kemiske formel for at bestemme, om
kølemidlet hører til gruppe 1 eller 2.

DGC-rapport

30

Bilag 5: Oversigt over kølemidler ift. GWP
Tabel 6: Typisk anvendte kølemidler med maksimale tilladte kølemiddel fyldning med baggrund i
EU’s forordningen [12].
Kølemiddel type

GWP-værdi

Max. kølemiddel fyldning
i kg for Hermetisk lukket
(10 tons CO2 ækvivalent)

R125
R134A
R245fa
R32
R404A
R407A
R407C
R407D
R407F
R410A
R417A
R422A
R422D
R423A
R424A
R426A
R427A
R428A
R434A
R437A
R438A
R442A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A

3500
1430
1030
675
3922
2107
1774
1627
1850
2088
2346
3143
2729
2280
2440
1508
2138
3607
3245
1805
2265
1888
1387
1397
604
2140
675
238
467
146
145
3985

2,86
6,99
9,71
14,81
2,55
4,75
5,64
6,15
5,41
4,79
4,26
3,18
3,66
4,39
4,10
6,63
4,68
2,77
3,08
5,54
4,42
5,30
7,21
7,16
16,56
4,67
14,81
42,02
21,41
68,49
68,97
2,51

Max kølemiddel fyldning i kg for split anlæg
(5 tons CO2 ækvivalent)
1,43
3,50
4,85
7,41
1,27
2,37
2,82
3,07
2,70
2,39
2,13
1,59
1,83
2,19
2,05
3,32
2,34
1,39
1,54
2,77
2,21
2,65
3,60
3,58
8,28
2,34
7,41
21,01
10,71
34,25
34,48
1,25
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Bilag 6: Udsnit af F-gasforordningen
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 517/2014 af 16. april 2014 om fluorholdige drivhusgasser og om ophævelse af forordning (EF) nr. 842/2006 (EØS-relevant tekst) Fgas forordningen foreskriver at:
1. Operatører af anlæg eller udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser i mængder på 5 ton
CO2-ækvivalenter eller derover, som ikke er indeholdt i skummaterialer, sikrer, at anlægget eller udstyret kontrolleres for lækage.
Hermetisk lukkede anlæg eller hermetisk lukket udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser med et globalt opvarmningspotentiale i mængder på mindre end 10 ton CO2-ækvivalenter,
er ikke underlagt lækagekontrol i medfør af denne artikel, såfremt anlægget eller udstyret er
mærket som hermetisk lukket.
Elektriske koblingsanlæg er ikke underlagt lækagekontrol i medfør af denne artikel, forudsat at
en af følgende betingelser er opfyldt:
a) der har en testet lækagerate på mindre end 0,1 % pr. år, jf. producentens tekniske specifikation, og er mærket i overensstemmelse hermed
b) de er udstyret med en anordning til overvågning af tryk eller massefylde, eller
c) de indeholder mindre end 6 kg fluorholdige drivhusgasser
2. Stk. 1 finder anvendelse på operatører af følgende anlæg eller udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

stationære køleanlæg eller stationært køleudstyr
stationære luftkonditioneringsanlæg eller stationært luftkonditioneringsudstyr
stationære varmepumper
stationært brandsikringsudstyr
køleenheder til kølelastbiler og -påhængskøretøjer
elektriske koblingsanlæg
Rankinekredsprocesser med organisk medium (organic Rankine cycles)

For så vidt angår de anlæg og det udstyr, der er omhandlet første afsnit, litra a) - e), udføres
kontrollen af fysiske personer, der er autoriseret i overensstemmelse med reglerne i artikel 10.
3. Lækagekontrollen i henhold til stk. 1 gennemføres med følgende hyppighed:
a) for anlæg eller udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser i mængder på 5 ton
CO2-ækvivalenter eller derover, men mindre end 50 ton CO2-ækvivalenter, mindst hver
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12. måned, eller, såfremt der er installeret et lækagedetektionssystem, mindst hver 24.
måned
b) for anlæg eller udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser i mængder på 50 ton
CO2-ækvivalenter eller derover, men mindre end 500 ton CO2-ækvivalenter, mindst hver
sjette måned eller, såfremt der er installeret et lækagedetektionssystem, mindst hver 12.
måned
c) for anlæg eller udstyr, der indeholder fluorholdige drivhusgasser i mængder på 500 ton
CO2-ækvivalenter eller derover, mindst hver tredje måned eller, såfremt der er installeret et lækagedetektionssystem, mindst hver sjette måned. DA L 150/202 Den Europæiske
Unions Tidende 20.5.2014
4. Forpligtelserne i stk. 1 vedrørende brandsikringsudstyr som omhandlet i stk. 2, litra d), anses
for at være opfyldt, såfremt følgende to betingelser er opfyldt:
a) den eksisterende kontrolordning opfylder ISO 14520- eller EN 15004-standarden, og
b) brandsikringsudstyret kontrolleres lige så hyppigt, som det kræves i henhold til stk. 3.
5. Kommissionen kan ved hjælp af gennemførelsesbestemmelser præcisere kravene til de lækagekontroller, der i henhold til stk. 1 skal foretages for hver type anlæg eller udstyr som omhandlet
i nævnte stykke, identificere de dele af anlægget eller udstyret, der indebærer størst risiko for
lækage, og ophæve retsakter, der er vedtaget i henhold til artikel 3, stk. 7, i forordning (EF) nr.
842/2006. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 24
[4].

