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NY KÖLDMEDIEKUNGÖRELSE MED UTBILDNINGSKRAV FÖR DRIFTPERSONAL
Köldmediekungörelsen
Ny köldmediekungörelse träder i kraft före årsskiftet. I kungörelsen ställs bl a krav på
certifierad kompetens för daglig egenkontroll vid vissa anläggningar med köldmediet
"freon" enligt § 15 nedan.
§ 15
Vid stationära platsbyggda anläggningar med mer än 200 kg CFC- och HCFC-köldmedium
och vid stationära enhetsaggregat med en sammanlagd köldmediemängd över 300 kg CFCoch HCFC-köldmedium, skall daglig egen- kontroll utföras av person med certifierad
kompetens enligt 23 §, klass 5a, eller av ackrediterat kontroll- organ motsvarande klass för
mängd köldmedium
Kommentar:
Utbildningskravet berör ett antal kommunala ishallar, isbanor och det är viktigt att
kommunens driftpersonal certifieras. I annat fall måste utomstående ackrediterat
kontrollorgan anlitas för den dagliga tillsynen till förmodligen höga kostnader.
Bestämmelserna om krav på kompetens för åtgärder enligt 15 § skall tillämpas först fr o m
den 1 juli 1993.
Personkompetens
Enligt 23 § certifieras en persons kompetens av ackrediterat certifieringsorgan.
För certifierad kompetens klass 5 a skall person som ansöker om certifiering visa att den har
den erfarenhet och genomgått den utbildning som anges nedan.
Moment 1
Dokumenterad kylteknisk grundutbildning med kombinerad teori och praktik om minst fem
dagar enligt kursplan som godkänts av naturvårdsverket.
Moment 2
Erforderliga kunskaper för den specifika anläggningens utförande, funktion och drift.
Moment 3
Godkänd kurs i köldmediekungörelsen och Svensk Kylnorm enligt kursplan som godkänts
av naturvårdsverket.

Kommentar:
Utbildning i moment 3 innebär två dagars utbildning med avslutande skriftlig examination.
Naturvårdsverket godkänner utbildningar, dvs kursplaner, lärarkompetenser och
kursmaterial.
Certifikat utfärdas för 5 år. Förnyat certifikat eller intyg kan fås efter ansökan hos
ackrediterat certifieringsorgan. Om nya branschnormer eller föreskrifter har tillkommit
sedan tidigare certifikat skall förnyat godkänt prov genomgås.
Ansökan om godkänd utbildning samt likvärdighetsbedömning
Kommunförbundet har sedan början av 1980-talet arrangerat 6- dagarskurser i
grundläggande kylteknik som enligt vår uppfattning motsvarar krav enligt SNVs kursplan
och totalt har ca 600 personer utbildats. Med stöd av ovan har Kommunförbundet ansökt om
godkänd utbildning samt likvärdighetsbedömning av tidigare grundkurser i kylteknik.
Ansökan som utbildare avser utbildning i momenten 1 och 2 för certifierad kompetens 5 a,
dvs grundutbildning om minst 5 dagar med kombinerad teori och praktik samt erforderliga
kunskaper om den egna specifika anläggningen
Utbildning enligt moment 3, köldmediekungörelsen och Svensk Kylnorm med åtföljande
examination kräver mycket stora insatser med framtagande av kursmaterial m m. Med
hänsyn till detta och utbildningsbehovet kommer förbundet att hänvisa till annan certifierad
utbildare. Alternativt att detta moment samordnas med annan utbildare till ett och samma
kurstillfälle där förbundets utbildning i grundläggande kylteknik kompletteras med
utbildning och examination i branschnormer.
Kommunförbundet har i ansökan om utbildning understrukit att förbundets tidigare
utbildningar, liksom fortsättningsvis, i första hand speciellt inriktas på de
driftförutsättningar som gäller vid drift av kommunala ishallar, isbanor. Vi avser alltså inte
att täcka ett eventuellt utbildningsbehov som finns på arbetsmarknaden i stort. Vår
målsättning är att kommunens driftpersonal skall vara kompetent och utbildad för drift,
underhåll och skötsel av sina egna anläggningar enligt gällande lagar och förordningar.
Likvärdighetsbedömningen innebär att driftpersonal vid kommunernas ishallar, isbanor
som genomgått Kommunförbundets 6-dagarskurs skall få tillgodoräkna sig denna
utbildning. För certifikat i klass 5 a behöver då endast komplettering ske med examination i
köldmediekungörelsen och svensk kylnorm (moment 3).
Kommunförbundets utbildningsinsatser våren -93
Kommunförbundet planerar, under förutsättning av godkännande av utbildning och
likvärdighetsbedömning, att göra följande utbildningsinsatser under våren -93.
* Tre regionala kurser om 7 dagar med komplett utbildningsprogram omfattande moment
1, 2 och 3.
* Kursen samarrangeras med annan certifierad utbildare för moment 3.
* Utbildningen sker i två etapper, 3 + 4 dagar, där de första 5 dagarna omfattar
grundläggande kylteknik med kunskap om den specifika anläggningen (moment 1 och 2)
och de avslutande 2 dagarna (moment 3) omfattar branschnormer med examination.
Följande utbildningsalternativ ges:
a) Den personal som genomgått Kommunförbundets tidigare 6- dagarskurser i
grundläggande kylteknik behöver endast komplettera med moment 3.

b) Den personal som ej har likvärdighetsbedömd utbildning samt nyanställd personal utan
utbildning kan erhålla hela
utbildningsprogrammet (moment 1-3).
c) Den personal som ej berörs av krav på certifierad utbildning klass 5 a kan erbjudas
utbildning i grundläggande kylteknik om 5 dagar. Observera att § 15 anger att personal som
har hand om kylanläggning skall ha kunskap och erfarenhet beträffande den kyltekniska
utrustningens funktioner, drift och daglig egenkontroll.
Kursen grundläggande kylteknik ger även utbildning för personal vid anläggningar med
ammoniak (NH3) som köldmedium.
Kommande information
I händelse av avslag på ansökan om godkänd utbildning och likvärdighetsbedömning kan
följande utbildningsalternativ tänkas:
a) Kommunförbundet fortsätter som tidigare med nuvarande utbildning med inriktning på
personal vid anläggningar som ej berörs av certifieringskrav. Utbildning för certifierad
kompetens får ske hos ackrediterad utbildare.
b) Om utbildningen godkänns till viss del med smärre kompletteringar kan till vårens
kurser eventuellt läggas en separat kursdag för berörd personal.
Vi avser att snarast möjligt återkomma med ytterligare information.
Har ni frågor så ring gärna till:
Jan Jonsson, tfn 08 - 772 42 05
Klaus Stahlberg, tfn 011 - 15 29 31
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