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Remissvar till Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att
genomföra förordning (EU) 517/2014 om fluorerade växthusgaser
Sammanfattning
Fortifikationsverket har mottagit Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra
förordning (EU) 517/2014 om fluorerade växthusgaser från Miljö- och energidepartementet.
Fortifikationsverket instämmer i förslag till författningsändringar men anser att det initialt kommer
medföra kostnadsökningar för verksamheten vilka idag är svåra att bedöma.

Synpunkter
Fortifikationsverket menar att det är positivt att reglerna för ozonnedbrytande ämnen lyfts ur den
tidigare förordningen och blir en separat förordning. Vad gäller 27 § nämns emellertid endast köldmedier
men Fortifikationsverket menar att kraven bör gälla för alla fluorerande gaser oavsett ändamål.
Vidare anser Fortifikationsverket att benämningar bör ses över i den nya svenska förordningen för att
överensstämma med EU-förordningens begreppsstruktur. Nya begrepp som till exempel ”anläggning” bör
undvikas eller definieras mycket tydligt för att undvika begreppsförvirring mellan den svenska
förordningen respektive EU-förordningen. Likaså bör gränser för när det blir aktuellt med läckagekontroll,
registrering etc. överensstämma med de gränser som anges i EU-förordningen.
Ur säkerhetssynpunkt kan det bli tal om fluorerade växthusgaser i anläggningar som berörs av
försvarssekretess. Dessa fall behöver hanteras med utgångspunkt från sekretesslagstiftningen och således
registerföras endast internt inom Fortifikationsverket och rapporteras i särskild ordning till
tillsynsmyndigheten.
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Fortifikationsverket menar att den förändring det innebär att direkt mäta och följa upp miljöpåverkan i
koldioxidekvivalenter per f-gas typ och inte, som tidigare, kg inte bör underskattas. Det innebär en
övergång både vad gäller tankesätt och administration för alla berörda verksamheter inom kyl- och
värmepumpsbranschen. IT- verktyg för ajourhållning och uppföljning behöver inom kort anpassas till nya
arbetsrutiner och aktiviteter. Initialt kommer det att medföra kostnadsökningar för verksamheten vilka
idag är svåra att bedöma.

Beslut
Ärendet har beretts av strategiska avdelningen, förvaltningsavdelningen och utvecklingsavdelningen i
samarbete med GD-staben. Under den slutliga beredningen har Anders Ingelmark, chef GD-stab deltagit
och Malin Westin, verksamhetscontroller föredragit ärendet. Beslut i detta ärende har fattats av
generaldirektör Urban Karlström.
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Urban Karlström
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