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Myndighed – set fra installatørside

• Myndigheder udøver myndighed 
– Gennem lovgivning

• Lovgivning er negativlister

• Medfører udvidelse af det ulovlige område

• Medfører flere lovbrydere – m. eller uden overlæg

• Øger kriminaliteten

– Gennem markedsreguleringer
• Gennem afgifter

• Gennem skatter

• Afgifter og skatter øger prisen = nedsætter omsætningen

• Medfører altså mindre indtjening

• Øger ulysten til registreringer

• Øger incitamentet til smugling og unddragelser

– Gennem kontrol – fysisk tilstedeværelse – gårdvagten 



Myndighed – set fra installatørside

Megen lovgivning og markedsregulering er 

lidt træls – det giver papir, usikkerhed og 

overtrædelser – og det er en gratis omgang!

Megen lovgivning og markedsregulering er 

OK, fordi det skiller fårene fra bukkene 

Kontrol er godt, fordi det giver mening 

med megen lovgivning og markedsregulering

I realiteten er der ingen kontrol!



Kunden (anlægsejeren) – set fra 

installatørside
• Kunder køber ændret temperatur et sted i en periode. 

• BtB-kunder (købmænd, landmænd, udlejere m.fl.) er i markedet for at 
tjene penge & penge sparet er penge tjent!

• BtC-kunder er naturligt interesseret i at minimere sine omkostninger 

• Incitamentet til dyre løsninger er altså ikke altid til stede

• Ejeren af anlægget har ansvaret for service og lovlighed

• Ukendskab til lovgrundlaget er ikke ansvarsunddragende – men meget 
almindeligt

• Kunderne har ikke nogen informationskanal om nye reguleringer

• Underinformation giver rygtedannelse – ”R22 anlæg kan ombygges til 
andre kølemidler uden problemer, R22 anlæg kan downsizes uden 
problemer, man kan få dispensation uden problemer ”osv.

• Nogle kunder fortrænger nyt regelsæt – anlægget skal nok overleve, og 
der sker jo heller ikke noget- politiet dukker jo ikke op!

• Nogle kunder hamstrer R22 og hælder det enten selv på eller får 
landsbysmeden til at gøre det – sort naturligvis ☺!

• Store, ”rigtigt” professionelle kunder har forberedt sig!



Installatøren – set fra installatørside

• Som udgangspunkt lovmedholdelig bonus pater-installatør

• Som udgangspunkt en dygtig håndværker, der er stolt af sin metier

• Men også presset af øget konkurrence og faldende avancer

• Myndighedernes mand i maskinrummet - kender – ofte som den 
eneste på stedet - loven og konsekvenserne, hvis den ikke bliver 
overholdt

• Kundernes rådgiver og nære samarbejdspartner – også på nye 
reguleringer. Derfor hilser vi de nye F-gas regler på området 
velkomne!

• Tager også derfor næsten altid kundens problemer og synspunkter 
på sig. Derfor hilser vi de nye F-gas regler på området velkomne!

• Sendebuddet bliver tit slået ihjel

• Installatøren er interesseret i at beholde sin kunde

• Installatøren er ofte et gidsel mellem myndighed og kunde, hvor 
kunderne forsøger at skyde ansvaret over på installatøren – f.eks. 
ved at betinge sig i aftaleforhold, at alt er lovligt. 



Ny reguleringer – set fra AKBside

• Orienterer medlemmerne om ændringer

• Udstyrer medlemmerne med orienteringer om 
ændringer til deres kunder

• Orienterer kunderne via søsterorganisationers 
nyhedstjeneste – L&F, Danske Erhverv, DI

• Yder courage til medlemmerne, når kunderne 
forsøger at lægge ansvaret over på dem eller 
unddrager sig lovpligtig service osv.

• Har forgæves forsøgt at indføre leasing-løsninger

• Alle under sig over, at R22-markedet er så roligt!



Gode forslag

• Ændringer of nye reguleringer skal udarbejdes i 
samarbejde, så der undgås hovsa-tilfælde

• Ændringer skal meldes ud i god tid, så der er plads til at 
være lovmedholdelig – der er store investeringer på spil, og 
et køleanlæg kan ofte holde i 20-30 år eller mere!

• Finansieringsfond til udskiftning af forældede anlæg til 
moderne

• Indsats fra informations-underskud til –overskud om nye 
reguleringer og ændringer. Staten tager afgift på kølemidler 
– ergo må staten øremærke afgiften til information!

• Regelgrundlag bør være det samme i alle (EU-)lande, så 
smugling, grænsegængeri og prisdannelse ikke frister

• Samarbejde fremmer forståelsen!


