Hokksund 21. Mars 2018

Kuldemedier, - Hvilke økonomisk risiko utgjør
kuldeanlegget ved lekkasjer?
Ukentlig får vi tilbakemelding fra kunder som er ukjent med de økonomiske
konsekvenser en lekkasje av kuldemedier medfører. Det etterlyses informasjon om
temaet og vi sender dette brevet til våre kunder ved dags dato. Brevet vil også ligge på
vår hjemmeside under fliken «Kuldefakta». Vi står til disposisjon for kunder som
ønsker ytterlige opplysninger.
Prisen på selve kuldemediet har steget dramatisk det siste året samtidig som avgiften til Staten
har steget betydelig.
For F-gassen R 507,- som er det dyreste mediet, - er prisen på selve mediet pr dd oppe i kr
2.294,- eks MVA pr kg. Avgiften kommer i tillegg med kr 1.992,30 pr kg eks MVA. Det
bringer kostnaden opp i kr 4.286,30 pr kg eks MVA. Prisene i markedet justeres uten
forvarsel. Det er i tillegg mangel på R 507 i de kommende år.
For mediet R 134a er prisen på mediet nå kr 808,- pr kg og avgiften lik 714,93 eks MVA.
Kostnaden er dermed oppe i kr 1.523,93 pr kg eks MVA. De andre F gassene ligger i mellom
disse ytterpunkter.
For de anlegg hvor det er inngått serviceavtale med oss kontrollerer vi at anleggets
kuldemediefylling er intakt en eller 2 ganger pr år i samsvar med gjeldene lov. (F Gass
forskriften). For mange av de største anlegg er det innmontert nivåvakt som varsler i
maskinrom om beholdningen av media faller ned til kritisk nivå.
Vi anbefaler at man gjør seg kjent med hvordan manglede kuldemedie kan oppdages så tidlig
som mulig. Sjekk hva den økonomiske risiko er og om du er forsikret ved lekkasjer.
Noen anlegg kan endres fra de dyreste medier til noe mindre kostbare alternativer. ( F.eks. fra
R 507 til R 448A / R 449A ). Man må ha en plan for utfasing av R 507 anlegg.
Se også : http://www.buskerudkulde.no/docs/Kuldemedie.pdf
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