
 

2015 et rekord år for mottak av kjølegasser, Haloner, SF6, olje og glykol hos 

Stiftelsen Returgass. 

 

 

2015 har vært et hektisk år hos Stiftelsen returgass og aldri har vi tatt i mot mer kjølegass, 

Glykol, Haloner, SF6 og oljer. 

Mottak av HFK har økt med 11370 kg sammenlignet med 2014. Årsaken til det økte mottaket 

skyldes i hovedsak to ting. SRG har etablert Grønt returpunkt SRG (GRP-SRG) 63 steder 

Norge. GRP-SRG skal ta imot flasker med gass og frakte flaskene gratis til SRG på 

Hokksund. GRP-SRG skal ikke være et mottakssted for tomme gamle uodde flasker. Det skal 

i utgangspunktet være gass i flaskene og flaskene skal ikke være utgått på dato. Tomme blå 

Isovator flasker skal også tas imot.  

Den statlige refusjonssatsen økte med ca. 7,3 % fra 2014 til 2015 som også er medvirkende 

årsak til det økte mottaket. Det er mange penger å hente på å spare på gassen og levere gassen 

inn til SRG, det er ingen utbetaling for beholdere med gass under 5 kg. Pass også på og ikke 

overfyll flaskene, sett på blindhetter og se til at flaskene er riktig merket. Deklarasjonsskjema 

skal fylles ut og følge med flaskene, deklarasjonsnummeret skal skrives på flaskene på det 

gule magebeltet. 

 

Myndighetene har introdusert elektronisk deklarering. Det finnes informasjon om dette på vår 

hjemmeside www.returgass.no 

 

Den statlige avgiften på HFK har økt kraftig fra 2015 til 2016.  

Avgiftssatsen har økt med 8,2 % fra kr. 354 til kr. 383 pr. tonn CO2 ekvivalenter. 
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I tillegg er det vedtatt nye GWP verdier for de fleste HFK gasser, mer info om dette på vår 

hjemmeside. 

 

HFK gassen er blitt en så verdifull vare at det er viktig å sjekke anlegget for lekkasje, og 

reparere skaden så fort som mulig. Reglene rundt dette tema finnes i F-gassforordningen. Det 

er lovpålagt at kun F-gass sertifiserte personer i F-gass sertifiserte firmaer har lov til å utføre 

service, vedlikehold og lekkasjesøking med mer.  

 

Noen velger å bruke gassen om igjen i f.eks et annet anlegg, og gjenbruk av gassen er en 

miljømessig fornuftig sak å gjøre hvis gassen er av god kvalitet. Isovator AS har akkreditert 

laboratorium som kan analyse gassen.  

 

Mottatte mengder farlig avfall 2009 - 2015 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALT 

KFK 31 155  39 923  49 064  37 389  16 179  19 630  12 085    205 425  

HKFK  9 558  10 351  9 327  14 508  16 946  33 060  30 344   124 094  

HFK 8 923  9 827  14 896  15 186  16 989   18 605  29 975  114 401  

Annet 10 357  8 638  13 219  28 484  4 205  11 281  21 307    97 491  

Totalt 59 993  68 739  86 506  95 567  54 319  82 576  93 711  541 411  

         

HFK andel 

% 

14,87 14,29 17,21 15,89 31,11 22,53   29,52  20,21 

 

I 2015 mottok SRG 30 344 kg R22 og det er en nedgang i mottatt gass på 2716 kg 

sammenlignet med 2014. SRG forventer en ytterligere nedgang i mottak av R22 i 2016.  

Iht vår kunnskap om store anlegg med store fyllingsmengder med R22 skal de fleste ha byttet 

til andre kjølemedier.  

 

Det ble forbudt å selge R22 etter 01.01.10 og i 5 år etter det var det tillatt å bruke gjenvunnet 

R22. I overgangsperioden på 5 år har det vært forbudt å importere gassen og eksportere 

gassen 

 

SRG vil betale ut 2016 kr. 40,- pr kg R22 som leveres til oss, og som har en renhet på over  

80 %, SRG betaler ikke ut kr. 40,- pr kg for R22 i blandinger. SRG vil betale ut  

kr. 40.- pr kg ren R22 som er kjøpt i Norge og hvor pant på kr. 40,- pr kg er blitt innbetalt. 

 

R22 er en ozonnedbrytende gass som er underlagt Montrealprotokollen som er en 

utfasingsprotokoll. I Paris 27 juli 2015 kom partene i Montrealprotokollen nærmere å sluttføre 

et mandat for en kontaktgruppe på gjennomførbarhet og måter å håndtere HFK under 

avtalen.  Dette ble endelig avtalt på møtet i Dubai 5. november 2015. 

 

HFK er potente klimagasser oppført under UNFCCC / Kyoto-protokollen.  HFK anvendes i 

air-condition, kjøling, skum og aerosoler som erstatninger for mange ODS (KFK, HKFK), 



som blir faset ut under Montrealprotokollen, mer info om dette på hjemmesidene til 

Miljødirektoratet.  

 

Det kan være fornuftig å tenke på GWP verdi til HFK gassen når nye anlegg planlegges og 

det legges opp til å bruke HFK gass. Den reviderte F-gassforordningen er på vei inn i Norge, 

og i forordningen ligger det et utfasingsregime for flere av HFK-gassene. Vi antar at den 

reviderte F-gassforordningen blir implementert i løpet av 2016. Som et eksempel vil all gass 

med GWP over 2500 bli forbud etter 2020. 

 

 

          Lisbeth Solgaard 

          Stiftelsen Returgass 

 

 


