Miljö- och energidepartementet
M2015/420/R

Naturvårdsverkets förslag till författningsändringar för att genomföra Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser M2015/420/R
Bakgrund
Den sk F-gasförordningen trädde i kraft den 9 juni 2014 och ska tillämpas från och med 1 januari
2015. Det primära syftet med förordningen är att på ett kostnadseffektivt sätt bidra till att nå EU:s
mål avseende utsläpp av växthusgaser. Genom att säkerställa att fluorerade växthusgaser ersätts
med säkra alternativ med lägre eller ingen klimatpåverkan beräknas de årliga utsläppen uttryckta i
CO2-ekv (koldioxidekvivalenter) kunna minska med två tredjedelar fram till 2030.

Svensk Dagligvaruhandels synpunkter:
Svensk Dagligvaruhandel välkomnar EU:s förordning för att hantera den viktiga Klimatfrågan.
Alla dagligvaruhandelsföretag påskyndade avvecklingen av ozonnedbrytande ämnen i köldmedierna
under 1990-taletden, vilket innebar att Sverige blev ”bäst i klassen” inom EU. Det köldmedium som
installerades istället, var i huvudsak R404A. Det är detta mediums höga GWP faktor som gör att
dagligvaruhandeln är den aktör som kommer att påverkas mest av den nya F-gas förordningen.
Idag installeras i huvudsak s k naturliga köldmedier. Dessa omfattas av en annan lagstiftning. Svensk
Dagligvaruhandel anser att det är viktigt att denna lagstiftning förtydligas så att en
omställningsprocess inte onödigtvis fördröjs.
31§ pekar ut att den kommunala nämnden har ansvar för tillsynen enligt den nya f-gasförordningen.
Naturvårdsverket är behörig myndighet.
Svensk Dagligvaruhandel vill med kraft framföra att det inte är förenat med en effektiv hantering att
ha en kommunal tillsyn av detta. Eftersom hela förordningens syfte är att begränsa klimatpåverkan,
som är ett globalt problem, och att det är Sverige som nation som ska rapportera till EU, kan en
kommunal tillsyn innebära krav på nedfasning i respektive kommun. Med hänsyn till att de flesta
handelskedjor är rikstäckande, och att många anlitar stora nationella entreprenörer, kan
nedfasningen få de minst kännbara konsekvenserna om den kan hanteras av handelskedjorna och av
dem anlitade entreprenörer på nationell nivå.
Svensk Dagligvaruhandel anser att Naturvårdsverket ska upprätta ett system där entreprenörer kan
rapportera digitalt. De flesta större entreprenörer har redan egna IT system för att hantera sina
installationer/kunder. Svensk Dagligvaruhandel anser att det är dags att myndigheterna börjar
utnyttja potentialen i en modern IT hantering.

Det är viktigt att det finns en pragmatisk hantering av vad kontrollintervallet, ”inom 12 månader”,
innebär. Detta underlättar planeringen för såväl operatör som entreprenör.
Frågan om relationen mellan operatör och entreprenör är entydig, men det bör inte finnas något
som hindrar att via avtal låta en entreprenör rapportera på en operatörs direkta uppdrag.
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