
Vänd de nya reglerna för F-gaser 
till din fördel 

Passa på att energieffektivisera din verksamhet! 

Två av de vanligaste f-gaserna i kyl- och frysdiskar, R-404A 
och R-507A, kommer att förbjudas 2020 när den nya F-
gasförordningen börjar gälla. Är du förberedd?  

I vecka 12 arrangerar Energikontor Sydost, i samverkan med Svenska 
kyl- och värmepumpföreningen och några kommuner, fem seminarium 
på olika platser i sydostregionen där vi reder ut vad F-gasförordningen 
innebär för dig med kylanläggningar och hur du kan hantera 
övergången till nya köldmedier.  

Seminariet är cirka två timmar och utöver själva förordningen går vi 
igenom vilka stöd som finns att söka för energieffektivisering och hur 
man kan sänka sina energikostnader i samband med omställlningen. 

Tider, program och anmälan på nästa sida! 

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på fika. Vill du ha mer 
information kontakta Kerstin Eriksson på Energikontor Sydost; 
kerstin.eriksson@energikontorsydost.se, 070 620 83 07.  

Datum      Plats

20 mars – Karlshamn, fm     
20 mars – Karlskrona, em      

21 mars – Färjestaden, fm      
21 mars – Vimmerby, em        

22 mars – Växjö, fm                
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Tid och plats 

Karlshamn den 20 mars kl 9.00 – 11.30 
Kreativum, Strömmavägen 28 
Lokal: Kreanova  

Karlskrona den 20 mars kl 15.00 -17.30 
Ehrensvärdska gymnasiet, Östra Köpmansgatan 26 
Lokal: Aula C, 1 tr  

Färjestaden den 21 mars kl 9.00 – 11.30 
Hotell Skansen, Tingshusgatan 1 

Vimmerby den 21 mars kl 15.00 – 17.30 
Björkbacken, Traktorgatan 3 

Växjö den 22 mars kl 9.00 – 11.30 
Kommunhuset, Västra Esplanaden 18 
Lokal: Kronobergsrummet  

Seminarierna arrangeras i samverkan med: 

Läs mer om F-gasförordningen på 
alltomfgas.se!  

Program 

Välkommen och fika 
F-gasförordningen – vad är det?
Anne-Lee Bertenstam, Svenska Kyl &

Värmepumpföreningen

Möjligheter att tjäna på bytet med
energieffektivisering
Roger Gunnarsson, Energikontor Sydost

Så här gjorde vi - goda exempel
Bidrag och stöd i ert energiarbete
Kerstin Eriksson, Energikontor Sydost

Kommunens Energi- och klimatrådgivare

Anmälan till respektive seminarium 
senast den 15 mars: 
https://simplesignup.se/event/147701-
vaend-de-nya-reglerna-foer-f-gaser-till-din-
foerdel  

Antal platser är begränsat så först till 
kvarn! 
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