
 
 

 
 

FINANSIERAS AV ENERGIMYNDIGHETEN OCH 
EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN 
VIA NATIONELLA REGIONALFONDSPROGRAMMET 

Vänd de nya reglerna  
för F-gaser till din fördel  
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?  

Den 1 april bjuder Energikontor Väst tillsammans med Svenska Kyl & 
Värmepumpföreningen in till ett seminarium i Göteborg. Där reder vi ut vad  
F-gasförordningen innebär för din butik och för dig som kyl- och frysdiskägare 
samt hur du kan hantera övergången till nya köldmedier.  

Utöver själva förordningen går vi igenom ekonomiska stöd för 
energieffektivisering och hur ni kan sänka era energikostnader i 
samband med omställningen. På plats finns även personal från 
Naturskyddsföreningen och kommunala energi- och 
klimatrådgivare för att stötta er med energiarbetet.  

Seminariet är kostnadsfritt och hålls på Läppstiftet 
Konferens i Göteborg.  

Vill du ha mer information? Kontakta Pedram Farhang på 
Energikontor Väst: pedram.farhang@energikontorvast.se eller 
på telefon 0765-02 09 90. 
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FINANSIERAS AV ENERGIMYNDIGHETEN OCH 
EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN 
VIA NATIONELLA REGIONALFONDSPROGRAMMET 

Program 

09:30 Samling | Kaffe och te  

09:50 Introduktion | Jenny Karlsson och Pedram 
Farhang, Energikontor Väst  

10.00 Effektiv omställning till nya regler | Viktor 
Ölen från Svenska Kyl & Värmepump-
föreningen informerar om F-gasförordningen 
samt hur företag kan hantera omställningen 
på ett lönsamt och energieffektivt sätt. 

11.00 Paus | Kaffe, te och smörgås 

11.10 Energieffektiviseringsfonden | Jesper Peterson från 
Naturskyddsföreningen tipsar om Energieffektiviseringsfonden, 
energieffektiva vitvaror och produkter samt Grön el.  

11.35 Så kan energi- och klimatrådgivarna stötta företag | Björn 
Lundqvist och Ann-Sofi Tönnesen, kommunala energi- och 
klimatrådgivare i Göteborg, berättar om deras roll och funktion samt 
hur de kan stötta företag med energiarbetet. 

12.00 Ekonomiska stöd för omställning | Energikontor Väst informerar om 
möjligheter till ekonomiska stöd, ansökan och information om 
energikartläggningsstödet. Vi visar hur man ansöker på 
Energimyndighetens webbplats och hjälper till med 
behörighetsansökan. Ta gärna med er dator! 

12:15 Avslutning 

VÄND REGLERNA FÖR F-GAS TILL DIN FÖRDEL 

KOSTNADSFRITT SEMINARIUM DEN 1 APRIL 2019 

TID: Den 1 april kl 09:30–12:20 

PLATS: Läppstiftet konferens, Lilla Bommen 1, Göteborg.  

Konferenslokal Lilla Älven. För vägbeskrivning och info om tillgänglighet se 

https://www.coorkonferens.se/konferensanlaggningar/lappstiftet-
konferens/  
ANMÄLAN: Senast den 26 mars på http://bit.ly/f-gaser-seminarium 

Seminariet riktar sig till små- och medelstora företag som äger Kyl- och 

frysanläggningar. Övriga får delta i mån av plats!  
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