
Liste over dispensationer køleanlæg februar 2016 

Dato Sagsnummer Kølemiddel Anlægstype/virksomhed Begrundelse Bemærkninger 

1/2 2016 MST-626-
00307 

166 kg  
HFO 1234ze 

Chiller/ 
televirksomhed 

HFO 1234ze har et lavt drivhusgas potentiale 
på linje med naturlige kølemidler og prisen er 
væsentligt lavere end et naturligt alternativ.  

MST skal underrettes når 
anlægget tages i drift. En 
rapport om drifts erfaring 
sendes indenfor et år. 

28/7 2015 MST-626-
00276 

35 kg  
R404 A 

Køleanlæg/ 
Supermarked 

Dispensation er givet forbindelse med 
ombygningen af en filial. 

Dispensationen er midlertidig 
og køleanlægget forventes 
nedtaget senest 31. marts 2016 

2/7 2015 MST-626-
00267 

2x 35 kg 
R134a 

Chiller/ 
Fødevare virksomhed 

Opstilling af midlertidigt køleanlæg imens nyt 
opstilles. Dispensation er givet idet der 
vurderes tale om en nødsituation, samt at 
køleanlægget vil blive nedtaget og erstattet af 
køleanlæg med naturligt kølemiddel efter en 
kort periode  

Dispensation er midlertidig og 
gældende til den 31. oktober 
2015 

25/6 2015 MST-626-
00268 

15 kg  
R438 A 

Køleanlæg/ 
Museum 

Dispensation er givet idet anlægget forventes 
nedtaget i 2016 og at køleanlægget i givet 
fald erstattes af køleanlæg med naturligt 
kølemiddel 

Dispensation er givet på det 
vilkår, at anlægget nedtages 
senest 1. juli 2016 idet MST 
underrettes herom 

23/6 2015 MST-626-
00260 

70 kg  
R134 A 

Køleanlæg/ 
Bioteknisk virksomhed 

Dispensation er givet idet anlægget forventes 
nedtaget i 2015 og at køleanlægget i givet 
fald erstattes af køleanlæg med naturligt 
kølemiddel 

Dispensation er givet på det 
vilkår, at anlægget nedtages 
senest 31. august 2015 

10/6 2015 MST-626-
00261 

115 kg  
R407 C 

Chiller/ 
Fødevare virksomhed 

En øjeblikkelig nedtagning vil have store 
omkostninger i forbindelse med 
produktionstab 

Midlertidig dispensation for 6 
mdr 

8/6 2015 MST-626-
00260 

R407 F ’Nødpåfyldning’ af 
Køleanlæg/ 
Fødevare virksomhed 

En øjeblikkelig nedtagning vil have store 
omkostninger. Det forventes at påfyldningen 
kun sker i nødsituation samt at de omtalte 
køleanlæg nedtages og erstattes af køleanlæg 
med naturligt kølemiddel indenfor en kort 
periode. 

Dispensation er gældende til 31. 
december 2017 



20/5 2015 MST-626-
00258 

25 kg HFO-
1234ze 

Køleanlæg/ 
Elektronik virksomhed 

HFO 1234ze har et lavt drivhusgas potentiale. 
Samtidig ønskes anvendeligheden af denne 
HFC som kølemiddel testet. 

MST skal underrettes når 
anlægget tages i drift. En 
rapport om drifts erfaring 
sendes indenfor et år. 

20/5 2015 MST-626-
00251 

R407 C Køleanlæg/ 
Lufthavn 

Dispensationen er givet for i alt 8 køleanlæg, 
der kun påfyldes R407 C i en nødsituation. 
Køleanlæggene skiftes løbende til køleanlæg 
med naturligt kølemiddel. Omkostninger ved 
skiftning af alle anlæg på én gang vil være 
meget store 

Køleanlæggene skiftes mellem 
2016-2019 

23/3 2015 MST-626-
00231 

Op til 265 kg 
HFC R134A 

Køleanlæg/ 
Medicinalvirksomhed 

Forlængelse af dispensation for 
nødpåfyldning af køleanlæg. Dispensation er 
givet idet der er tale om en nødsituation i 
forbindelse med udskiftning af køleanlæg til 
køleanlæg med naturligt kølemiddel 

Dispensation er gældende frem 
til 1. august 2015 

12/2 2015 MST-626-
00236 

82 kg HFO 
1234ze 

Chiller/ 
Byggeri  

HFO 1234ze har et lavt drivhusgas potentiale. 
Samtidig ønskes anvendeligheden af denne 
HFC som kølemiddel testet. 

MST skal underrettes når 
anlægget tages i drift. En 
rapport om drifts erfaring 
sendes indenfor et år. 

10/2 2015 MST-626-
00235 

25 kg HFO 
1234ze 

Køleanlæg/ 
Byggeri og indeklima 

HFO 1234ze har et lavt drivhusgas potentiale. 
Samtidig ønskes anvendeligheden af denne 
HFC som kølemiddel testet. 

MST skal underrettes når 
anlægget tages i drift. En 
rapport om drifts erfaring 
sendes indenfor et år. 

6/2 2015 MST-626-
00233 

224 kg HFO 
1234ze 

Køleanlæg/ 
Universitet 

HFO 1234ze har et lavt drivhusgas potentiale 
på linje med naturlige kølemidler. Samtidig 
ønskes anvendeligheden af denne HFC som 
kølemiddel testet. 

MST skal underrettes når 
anlægget tages i drift. En 
rapport om drifts erfaring 
sendes indenfor et år. 

7/1 2015 MST-626-
00231 

Op til 265 kg 
HFC R 134 A 

Køleanlæg/ 
Medicinalvirksomhed 

Dispensation er givet idet der er tale om en 
nødsituation i forbindelse med udskiftning af 
køleanlæg til køleanlæg med naturligt 
kølemiddel 

Dispensation er gældende frem 
til 1. april 2015 

6/1 2015 MST-626-
00229 

85 kg HFC 
R407 C 

Køleanlæg/ 
Bioteknisk virksomhed 

Dispensation er givet idet der er tale om en 
nødsituation i forbindelse med udskiftning af 
køleanlæg til køleanlæg med naturligt 
kølemiddel 

Dispensationen er 
tidsbegrænset og gælder indtil 
30. juni 2015 



19/12 
2015 

MST-626-
00230 

159 kg HFO-
1234ze 

Køleanlæg/ 
Bank 

HFO 1234ze har et lavt drivhusgas potentiale. 
Samtidig ønskes anvendeligheden af denne 
HFC som kølemiddel testet. 

MST skal underrettes når 
anlægget tages i drift. En 
rapport om drifts erfaring 
sendes indenfor et år. 

23/9 2014 MST-626-
00193 

30 kg HFO-
1234ze 

Chiller/ 
Shoppingcenter selskab 

HFO 1234ze har et lavt drivhusgas potentiale. 
Samtidig ønskes anvendeligheden af denne 
HFC som kølemiddel testet. 

MST skal underrettes når 
anlægget tages i drift. En 
rapport om drifts erfaring 
sendes indenfor et år. 

30/4 2014 MST-626-
00199 

83 kg HFO 
1234ze  

Komfortkøl IT/ 
televirksomhed 

Reduceret udslip af CO2 eq sammenlignet 
med NH3 anlæg 

Baseret på turbocore 
kompressor 

22/4 3014 MST-626-
00200 

3x21 kg R417 
A 

Varmepumpe/ 
Byggeri 

Anlæggene blev ved en fejl leveret som 3 stk 
varmepumper med indhold af mere end 10 kg 
HFC kølemiddel. Dispensation er givet idet 
anlæggene vurderes ikke at have miljømæssig 
gevinst ved brug af lovlige anlæg. 

Dispensation er gældende til 1. 
juni 2015 

29/1 2014 MST-626-
00193 

20 kg HFO 
1234ze 

Køleanlæg/ 
Udvikler virksomhed 

HFO 1234ze har et lavt drivhusgas potentiale. 
Samtidig ønskes anvendeligheden af denne 
HFC som kølemiddel testet. 

MST skal underrettes når 
anlægget tages i drift. En 
rapport om drifts erfaring 
sendes indenfor et år. 

31/10 
2013 

MST-262-
00181 

19 kg HFC-
404 A 

Køleanlæg/ 
Bageri 

Dispensation givet idet der ikke findes andre 
alternativer til nævnte kølesystem. Der 
arbejdes for at anvende andre kølemidler, der 
vil betyde formindsket fyldningsgrad. 

 

4/6 2013 MST-626-
00172 

16 kg HFC-
404 A 

Køleanlæg/ 
Bageri 

Dispensation givet idet der ikke findes andre 
alternativer til nævnte kølesystem. Der 
arbejdes for at anvende andre kølemidler, der 
vil betyde formindsket fyldningsgrad. 

 

 


