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Høring over forslag til ændrede regler for arbejde med mindre 

køleanlæg og varmepumper  

 

 

Arbejdstilsynet sender hermed udkast til ændring af bekendtgørelse om anvendelse 

af trykbærende udstyr og udkast til bekendtgørelse om ændring af arbejdsmiljøfag-

lige uddannelser i høring. 

Det foreslås at ændre reglerne for arbejde med mindre køleanlæg og varmepumper, 

så der i højere grad tages højde for, at der er forskel på naturlige og fluorholdige 

kølemidler. Naturlige kølemidler er klimavenlige, men farlige, mens fluorholdige 

kølemidler er ufarlige, men mere klimabelastende.  

Der foreslås følgende ændringer: 

 Serviceintervallet for eftersyn af anlæg med op til 5 kg kølemiddelfyldning fo-

reslås ændret fra et til to år.  

 Grænsen for, hvornår der kræves eftersyn af anlæg, foreslås hævet fra 1 kg til 3 

kg. Dvs. at det kun er anlæg med en kølemiddelfyldning på over 3 kg, hvor der 

er krav om eftersyn. 

 Kravene til, hvornår der kræves certifikat for arbejde med anlæg, foreslås æn-

dret, så kravene følger den stigende risiko ved anvendelsen.    

 

o For arbejde med anlæg med naturlige kølemidler foreslås kravet skær-

pet, så der er krav om certifikat fra 1 kg.  

o For arbejde med anlæg med fluorholdige kølemidler foreslås kravet 

lempet, så grænsen går ved 3 kg.  

o For hermetisk lukkede anlæg foreslås kravet lempet, så arbejde, der 

ikke indebærer brud på kølekredsen ikke kræver certifikat.  

 

 For visse arbejdsopgaver på visse typer af anlæg foreslås kravene ændret, så de 

fremover vil kunne foretages af andre end kølefirmaer med ISO 9001 certifice-

ring (sagkyndige virksomheder). 

 

Der foretages samtidig enkelte sproglige præciseringer og opdateringer i bekendt-

gørelsen om anvendelse af trykbærende udstyr. 
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Det er Arbejdstilsynets vurdering, at ændringerne samlet set vil have begrænsede 

positive erhvervsøkonomiske konsekvenser. 

Udkast til ændring af bekendtgørelserne er vedhæftet dette brev. Der vedlægges 

også liste over høringsparter.  

Udkastene behandles også i Arbejdsmiljørådet, hvor arbejdsmarkedets parter er re-

præsenteret.  

Arbejdstilsynet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til ændrin-

gerne senest den 1. september 2022. Bemærkningerne bedes sendt til anka@at.dk. 

De høringssvar, som Arbejdstilsynet modtager i forbindelse med høringen, vil blive 

offentliggjort på Høringsportalen. 

 

Venlig hilsen 

Anders Kallfoed 
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