
Velkommen til
Temadag om kølemidler

24. maj 2018



• Rasmus Borup
• Konsulent og civilingeniør i Køle- og Varmepumpeteknik, 

Teknologisk Institut, Taastrup

• Tag gerne fat i mig hvis der opstår spørgsmål eller I 
mener jeg kan hjælpe jer med noget i løbet af 
eftermiddagen.

Vært for temadagen:



Temadagens formål

• Overblik: HFC-kølemidler under stigende pres
• Prisstigninger / Tilgængelighed

• Flere regler introduceres på området

• Beslutninger skal tages – Svært at manøvre 
rundt i.

• Vi ønsker at bidrage til at information forenkles 
og kommer ud – formål med temadag



Videnscenter: www.kølemidler.dk

• Drevet af Teknologisk Institut* med midler fra 
Miljøstyrelsen

• I har mulighed for at få gratis rådgivning

• Videnscenterets formål: 
• Fremme brug af klimavenlige kølemidler til gavn for 

klima og miljø
• Hjælpe aktørerne på markedet med at skabe overblik 

over anvendelige typer kølemidler i forhold til fordele 
og ulemper.

• * I samarbejde med KommunikationsKompagniet, IDA Køle og 
Varmepumpeteknologi, Dansk Køleforening, Autoriserede Kølefirmaers 
Brancheforening (AKB) samt Varmepumpefabrikantforeningen



Spørgsmål:

”Hvilken del af branchen repræsenterer du/I?”

 Producent/importør af kølemidler

 Producent/importør af køleteknisk materiel

 Anlægsejer

 Installatør/service-led

 Rådgiver

 Andre



Program for temadag

12.00 – 12.10 Velkomst
Rasmus Borup, Teknologisk Institut

12.10 – 12.50 Åbningstale
Mikkel Aaman Sørensen, Miljø- og Fødevareministeriet

12.50 – 13.30 Konsekvensen af de nye krav og regler
Asbjørn Vonsild, Vonsild Consulting

13.30 – 14.10 Varmepumper – set fra energibranchens side
Richard Schalburg, Dansk Energi

14.10 – 14.40 Pause

14.40 – 15.20 Køleanlægsejernes muligheder
Christian Heerup, Teknologisk Institut

15.20 – 16.00 Set fra producenternes vinkel
Morten Deding, Johnson Controls

16.00 – 16.40 Set fra varmepumpefabrikanternes vinkel
Varmepumpefabrikantforeningen v. Morten Deding og Lars Abel

16.40 – 17.15 Paneldebat

17.15 Tak for i dag!



Paneldebat

• Alle oplægsholderne placeres på podiet

• Mulighed for at stille spørgsmål rettet mod enkelte men 
også af mere generel karakter

• Deltag gerne så vi får en dialog



Sidste slide

• Det er mit håb at dagen lever op til jeres forventninger

• Til oplægsholderne: Afstem gerne hvordan I ønsker 
spørgsmål således at dagen i høj grad også præges af dialog

• Hermed ordet til Mikkel Aaman Sørensen, Miljø- og 
Fødevareministeriet


