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leder    Af Kim Valbum

fejlbehængte lister
Håndværkerlisten og Ve-godkendelsesordningen er to af energistyrelsens ordnin-
ger, som er offentlige orienteringer til kunder om dels en håndværkers status som 
leverandør af energirigtige løsninger og dels som godkendt leverandør af Vedvarende 
energiløsninger – bl.a. som varmepumpeinstallatør.

Ve-ordningen er frivillig i 3 år, men har i skrivende stund endnu ingen optaget. Men 
hvis det går med Ve-listen som med Håndværkerlisten, ser det sort ud for forbruger-
nes sikkerhed for kvalitet og dokumentation. for hvis en forbruger køber en løsning af 
en uautoriseret leverandør, hænger kunden i første omgang på, at løsningen er ulovlig.

AKB har gennemgået Håndværkerlistens leverandører inden for varmepumper og 
fundet, at:
 
12 af de 138 leverandører har angivet medlemskab af KKO-ordningen, men AKB kan 
kun finde 1 af dem på KKO’s medlemsliste!

42 af de 138 leverandører har angivet 
medlemskab af VPO-ordningen, men AKB 
kan kun finde 29 af dem på VPO’s med-
lemsliste!

138 af de 138 varmepumpeleverandører 
burde være certificeret hos KMO, men AKB 
kan kun finde 50 af dem på KMO’s hjem-
meside!

10 af de 138 har angivet godkendelse til 
KSO-ordningen som en anprisning til at 
levere varmepumper, selv om KSO-ordnin-
gen er en ordning for biobrændsel og sol-
varme og ikke varmepumper!

Fortsættes side 4

På vej mod 
lysere tider
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KØLEMIDLER: • HFC • AMMONIAK • GLYKOLER • JORDVARMEVÆSKER

Brenntag Nordic is part of Brenntag, 
a leading global distributor of chemicals and raw materials

www.brenntag-nordic.com

I alt har AKB registreret 116 konkrete falske oplysninger om godkendelser, medlem-
skab og lignende. Hertil er ikke medtaget irrelevante oplysninger som f.eks. angivelse 
KSO-ordningen.

AKBs bestyrelse har sat sagen på dagsordenen på internatmøde primo fe-
bruar med henblik på at aftale en dialogvej med energistyrelsen, så Hånd-
værkerlisten enten ændres eller kommer på ret kurs igen – det burde ikke 
være vanskeligt at tjekke helt simple data, når virksomheder indberetter 
oplysninger. Den næste udfordring bliver at gøre Ve-godkendelseslisten 
bedre – eller at få den kasseret som vildledende af forbrugere frem for vej-

ledende!

Mvh Kim Valbum

KVALITETSSTYRING

Vi tilbyder akkrediteret ISO9001 certificering til specielle konkurrencedygtige 
priser gennem www.isocert.dk

Hjælp til forenkling af jeres ledelsessystemer.
Vedligeholdelse, herunder interne audits og ledelsens evaluering.

Telefonpasning.
 

Kort sagt: Brug dine ressourcer på din forretning og lad os klare resten. 
Slip for alle bekymringerne. Saml det hele hos os: 

Få din egen ISO-Sekretær og konsulent. Alle ugens dage!
Start med en opringning til 22 90 12 12 og spørg efter 

chefkonsulent Mogens Larsen. Og du får straks et tilbud, du ikke kan sige nej til.

ISO Consult DK ApS 
Nedre Strandvej 55, 9500 Hobro Tlf. 45 70 26 18 00 
e-mail: frost@iso-consult.dk  www.iso-consult.com

Rådgivning siden 1989

Akkrediteret ISO certificering Konsulentydelser af enhver art
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erFA-uddAnnelse

I samarbejde med Maskinmestrenes forening og deadline for tilmelding som angivet 
pr. senest 01. marts tilbyder AKB:

Er der fokus nok i din virksomhed?

Tag en dag ud af kalenderen, få overblik og se dine og din virksomheds 
styrker og udfordringer i et nyt lys

Står du overfor et snarligt generationsskifte/ejerskifte eller går du rundt 
med en iværksætter i maven, så er det nu, du skal slå til. Du kan også 
være i fuldt gang med drift af din virksomhed og trænge til et virksom-
hedstjek, hvor grundlæggende juridiske og ledelsesmæssige aspekter 
får et virksomhedseftersyn.

Advokat Per Henning Jensen og organisationspsykolog og major Henrik 
Pohl stiller deres ekspertise til rådighed for dig og din virksomhed.

Per Henning Jensen vil gennemgå de juridiske og økonomiske aspek-
ter – blandt andet ansættelsesretlige problemstillinger, udarbejdelse af 
aftaler, ophavsrettigheder m.v.. Henrik Pohl vil fylde din værktøjskasse 
op med redskaber, der øger medarbejdertilfredsheden og optimerer 
processerne i din virksomhed. På den måde opnås bedre resultater og 
bedre bundline.

Kurset afholdes i Odense den 15. marts 2014
Pris kr. 1995,- ekskl. moms.

Tilmelding kan ske til Maskinmestrenes Forening.
Lisbeth Groth Haastrup på mail: lgh@mmf.dkeller tlf. 2267 6131.

Program

Kl. 10.00 – 11.30:  Medarbejderforhold

• Ansættelsesaftaler inkl. konkurrence-/kundebegrænsninger
• Fravær inkl. betaling og benefits under sygdom og graviditet
• APV
• Interne regler for anvendelse af edb, it- og telefoni m.v.
• Motivation, samarbejdsevne og vilje

Kl. 11.30 – 12.00:  Salg og kredit m.v.

• Kontrakter
• Salgs- og leveringsbetingelser, voldgift
• Reklamation contra garantier
•  ”Leverandørfælden” hvor den professionelle har et års garanti, men 

en forbruger som aftager af ydelsen har to års reklamationsret
• Produktansvar, købelov m.v.
• Inkasso – en introduktion

Kl. 12.30 – 13.30:  Markedsføring

• Viden om markedsføringsregler – en introduktion
• Overfor konkurrenter
• Overfor kunder
• Medarbejdere – hvordan markedsfører de virksomheden

Kl. 13.45 – 15.45:  Ledelse & ejerforhold
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erFA-toPmøde

repræsentanter fra de 4 erfA-grupper holdt fællesmøde på sekretariatet i roskilde, 
torsdag den 16. januar. Gruppen enedes bl.a. om at holde et fællesmøde for fyn-Jyl-
land og et fællesmøde for Sjælland i foråret. Dels for at kunne højne det faglige niveau 
gennem flere deltagere og dels for også at give muligheder for at møde andre erfA-
deltagere.

Møderne er i skrivende stund planlagt til afholdelse tirsdag den 29. april kl. 18:00 på 
Nilles Kro i Sabro og onsdag den 30. april kl. 18:00 hos H. Jessen Jürgensen, Tempovej 
18-22, 2750 Ballerup. 

Sekretariatet holder deltagerne orienteret om nærmere program og indbydelse, når 
datoen nærmer sig.

foreløbig oplyser roskilde erfA-gruppe, at der også afholdes møde i Gershøj, tors-
dag den 27. marts 2014 kl. 16:00.

 
 

 
 
 
 

 
 

PEGO Plus 200 – komplet styring incl. datalogger  
 

 
 

_________________________________ 
 

Den danske kølegrossist lagerfører naturligvis et meget bredt udvalg  
af Danfoss kølekomponenter, både til kommerciel og industriel brug 

 

 
_________________________________ 

 

 
Vi er meget glade for at kunne præsentere  
jer for vores nye medarbejder 
 
Susanne Gyldenløve Laursen tiltræder d. 01. marts 2014 stillingen 
som Bogholder. 

Susanne er 48 år og har også i sine tidligere job beskæftiget sig med 
bogholderi og regnskab, samt andre administrative opgaver. 
 
Vi ønsker Susanne velkommen i firmaet og håber I vil tage godt imod 
hende. 
 
Samtidig vil vi gerne takke Conny, der har valgt at gå på pension,  for 
33 års tro tjeneste i virksomheden. 

  
 

www.fkteknik.dk 

Ovenstående fra venstre: Michael Hansen (ERFA Roskilde), 
Annnette Olsen, sekretariatet, Henrik Nielsen (ERFA Vestjsælland), 
Brian Ziegler (ERFA København) og Lars Thorsen (ERFA Fyn Jyl-
land).
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dAnsk stAndArd af seniorkonsulent søren jensen

AKB er igen med i arbejdet med 
standardisering på køleområdet 
– og dermed med til at sætte danske fingeraftryk på de kommende standarder.

Den danske platform for standardiseringsarbejdet på området vedr. kølesystemer er 
S-251 – Kølesystemer.

I det danske udvalg følges arbejdsprogrammerne inden for de europæiske og de in-
ternationale komiter, CeN/TC 182 hhv. ISO/TC 86. Begge komiteer arbejder med stan-
dardisering inden for kølesystemer, AC-systemer, varmepumper, kølemidler, genvin-
ding etc.

Inden for den europæiske komite er et af hovedformålene naturligt at udarbejde stan-
darder til specifikation af specielt direktivet for trykbærende udstyr, PeD – 97/23 (og 
Maskindirektivet (2006/42)) – til såkaldte harmoniserede standarder. Som følge af 
bestræbelserne i forbindelse med globaliseringen, har der de seneste år ligeledes 
været arbejdet med en samordning af de generelle kølestandarder, eN 378-1/4 hhv. 
ISO 5149-1/4. Aktuelt er begge komiteer i færd med det løbende revisionsarbejde for 
disse standarder.

Det danske udvalg, S-251, har eksisteret i ca. 25 år, og det er i den forløbne tid blevet 
til mange drøftelser og dansk stillingtagen til mange specifikationer inden for køle-
systemer, og set med danske øjne er det gennem tiden i stort omfang lykkedes at få 
indflydelse på standardernes indhold.

Autoriserede Køle- & Varmepumpefirmaers Brancheforening har tidligere i en årræk-
ke været med i arbejdet, og vi ser frem samarbejdet med de øvrige udvalgsmedlem-
mer fra Danfoss, Johnson Control og TI.

HJJ din kølegrossist

info@hjj.dk - www.hjj.dk

AARHUS 
Birkemosevej 4
8361 Hasselager
Tlf.  70 20 03 11
Fax  70 20 01 33

BALLERUP 
Tempovej 18-22
2750 Ballerup
Tlf.  70 27 06 07
Fax  70 26 34 05

KOLDING 
Gejlhavegaard 7-9
6000 Kolding
Tlf.  70 22 98 99
Fax  70 26 03 77

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

AARHUS 
Birkemosevej 4
8361 Hasselager
Tlf.  70 20 03 11
Fax  70 20 01 33

BALLERUP 
Tempovej 18-22
2750 Ballerup
Tlf.  70 27 06 07
Fax  70 26 34 05

KOLDING 
Gejlhavegaard 7-9
6000 Kolding
Tlf.  70 22 98 99
Fax  70 26 03 77 info@hjj.dk - www.hjj.dk

Februar 2014

SMART luftvarmepumper
Ideel ti l  det nordiske klima

- alt til klima- og køleanlæg

-17 °C 
~ 

-25 °C
WiFi21 dB

Hele 
programmet

Chillere 
og 

CloseControl 
units
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HJJ - din kølegrossist

CO2  luft til vand varmepumpe
Ideel til kommercielle applikationer

“Gratis” varme 
fra luften

Koldt vand ind

Elektricitet

Varmt vand 
tilløber ved 

90 °C

Varmt vand ud 
ved 90 °C

Højeffektiv varmepumpe
En 30 kW Q-ton unit, der kan producere 5000 liter varmt vand om 
dagen. 16 anlæg kan kobles sammen til en sammenlagt ydelse på 
480 kW, forbundet til varmtvandstank. En touch screen styring gør 
systemet let at betjene, mens det brugervenlige grafiske display 
giver dig mulighed for nemt at overvåge varmtvandsproduktion og 
tilgængelighed.

Varmepumpen ab-
sorbere “gratis” varme 
fra luften, selv ved 
lave temperaturer

Elektricitet driver en 
CO2 kompressor, der 
“forstærker “ den 
gratis varme til at 
generere varmt vand

Varmt vand løber til en 
opsamlingstank.

AKB HJJfebruar 2014..indd   2 05-02-2014   08:32:58
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Den Jydske Haandværkerskole v. Peder spreckelsen

Lærlingesituationen er under pres – derfor har AKB presset på i uddannelsesudvalget 
på Den Jydske Haandværkerskole for at få sat fokus på orienteringen om vilkårene og 
mulighederne for at indgå flere lærekontrakter.

Heldigvis har presset båret frugt – vi bringer seneste nyt om indsatsen for flere læ-
repladser fra DJH af Peder Spreckelsen, konsulent på Den Jydske Haandværkerskole

Øget fokus på uddannelse
Den Jydske Håndværkerskole har sat øget fokus på kontakten til virksomhederne. 
DJH har ultimo 2013 ansat Peder Spreckelsen som virksomhedskonsulent. Skolen har 
ønsket en styrkelse af det opsøgen-
de arbejde overfor virksomhederne, 
gældende alle uddannelsesområder. 
Herunder både efteruddannelse og 
erhvervsuddannelse (lærlinge). 

Peder Spreckelsen kommer fra en 
stilling på Tech College Aalborg, data 
og kommunikationsområdet

Fortsættes side 16

HJJ din kølegrossist

info@hjj.dk - www.hjj.dk
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fra DjH ś side ønskes en udvidet kontakt og dialog med virksomhederne. Konsulen-
tens opgave bliver bl.a. at kontakte virksomhederne i kølebranchen, uanset om de er 
godkendt til at uddanne en køleteknikerelev eller ej. formålet er, at virksomhederne 
altid er opdateret på deres viden om køleteknikeruddannelsen og vilkårene for ansæt-
telse af en lærling. På køleteknikeruddannelsen har der været et mindre fald i antallet 
af virksomheder med indgåede uddannelsesaftaler (lærekontrakter) fra årene 2006 
og frem til i dag. Det får betydning for den fremtidige tilstedeværelse af kvalificeret 
arbejdskraft. 

DjH vil derfor, i samarbejde med AKB arbejde for, at flere virksomheder vælger at an-
sætte en lærling. DjH ønsker at gøre det så enkelt som muligt for virksomheden at 
ansætte en lærling. Skolen er derfor altid virksomhederne behjælpelig med at rekrut-
tere en lærling, udfærdige uddannelsesaftalen (lærekontrakten) .Der gives også råd 
og vejledning omkring forhold, der relaterer sig til uddannelsen.  

Peder Spreckelsen kommer fra en stilling på Tech College Aalborg, data og kommu-
nikationsområdet, hvor han har haft ansvar for kontakten til virksomhederne, med-
virket til udvikling af uddannelsen m.m. Peder kommer med en baggrund fra el-fa-
get, samt mange års erfaring med uddannelses og virksomhedssamarbejde. Peder 
Spreckelsen kan kontaktes på Den Jydske Håndværkerskole på tlf.: 89370330 eller 
mail: pesp@djhhadsten.dk 

Johann Gutenbergs Vej 11-13
8200 Aarhus N
Tlf.:  8634 5111 • Fax: 8634 5810
www.aircon.dk • post@air-con.dk -et selskab i

Panasonic T-Cap modeller yder 
100 % varmekapacitet med til  
-15 °C udetemperatur uden brug 
af suppleringsvarme

Aquarea luft/vand varmepumpe
Panasonic er førende på luft/vand varmepumper, 

både monoblock og split

Aquarea T-Cap model 
perfekt til udskiftning 
af oliefyr

AKBfabruar2014AIR.indd   1 29-01-2014   15:13:25

Snuppet på SKILLS i Aalborg, 
januar 2014. 

Fra venstre DJHs nye underviser i 
køleteknik, Mads Jensen, i midten 
formand for uddannelsesudvalget 
Bjørn Søby, Johnson Controls og 
th. Carsten Dahlgaard, Danfoss, 
medlem af Uddannelsesudvalget.

mailto:pesp@djhhadsten.dk
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det FAglige hjørne ved Kim Valbum

Tyveri af kølemiddel – og hvad så 
med SKAT?
et medlem har fået stjålet kølemiddel i nummererede flasker. Afgiften var betalt, og 
virksomheden er på det område selvforsikrende – ellers ville forsikringen have dækket 
tabet – vi bringer svaret på henvendelse til SKAT:

”Der er i punktafgiftslovene generelt ikke mulighed for at fratrække afgift af stjålne 
varer. Således heller ikke i CfC-afgiftsloven.

Se hertil SKATS Juridiske Vejledning e.A.1.7 Afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse…..
Brand, indbrud eller lignende
Oplagshavere kan søge om afgiftsfritagelse hos SKAT, hvis
afgiftspligtige varer er gået tabt ved brand eller lignende hos oplagshaveren eller
under transport til og fra virksomheden.
Det er en betingelse, at virksomheden kan dokumentere, at varerne er gået tabt el-
ler er ødelagt ved brand, fx ved at fremlægge politirapport. Virksomheden skal også 
kunne dokumentere størrelsen af den ødelagte mængde, fx i form af lageroptællinger.
Ansøgningen om afgiftsfritagelse skal oplyse om og specificere varens art og mæng-
de/værdi. Virksomheden skal desuden oplyse, om tabet er eller vil blive meldt til po-
litiet.
Der kan normalt ikke gives afgiftsfritagelse for varer, der er gået tabt ved tyveri eller 
indbrud hos oplagshaveren. Den registrerede oplagshaver kan dog søge om afgifts-
fritagelse for visse varer hos SKAT fx chokolade, hvis de er gået tabt ved indbrud. 
Dette vil fremgå af kapitlet om den enkelte afgift…
I modsætning til chokoladeafgiftsloven indeholder CfC-afgiftsloven ikke en bestem-
melse om fritagelse/godtgørelse ved tyveri.

Med venlig hilsen

P.S. SKAT gør efterfølgende opmærksom på, at afgiften sandsynligvis kan fratrækkes i 
årsrapporten og anbefaler virksomheden at tage sagen op med virksomhedens revisor.

Inviterer til

Produktmøder
2014

Århus - Kolding - Ålborg - Tåstrup

Lokation Dato 
2014

Århus
Hotel Scandic Århus Vest
Ryetoften 3, 8210 Århus V

10. marts

Kolding
Hotel Scandic Kolding
Kokholm 2, 6000 Kolding

11. marts

Ålborg
Hotel Scandic Ålborg
Hadsundvej 200, 9220 Ålborg

12. marts

Tåstrup (København)
 Teknologisk Institut
Gregersensvej, Indgang 1, 2630 Tåstrup

13. marts

Program

16.00 - 16.20 Kaffe og kage

16.20 - 16.30 Velkomst

16.30 - 17.15
Fremtidens kølemidler 
og F-Gas forordningen

17.15 - 18.00 CO2  Anlæg og komponenter

18.00 - 19.00 Spisning – Let anretning

19.00 - 19.45 Vandkøling og faldgruber

19.45 - 20.30 Komfort for fremtiden

20.30 - 20.45 Afslutning

Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål under 
og efter præsentationerne.

Brøndby tlf. 4344 4299. Århus tlf. 8678 4299. Ålborg tlf. 8678 4299. Kolding tlf. 8678 4299
E-mail ahlsellref@ahlsell.dk  •  www.ahlsell.dk
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det FAglige hjørne ved Kim Valbumdet FAglige hjørne ved Kim Valbum

Varmegenvinding og 50 kg. kølemiddelfyldning.
På foranledning af et medlem spurgte AKB Miljøstyrelsen: Der står bl.a. i Bekendtgø-
relse 552: uanset forbud gælder, at ....... kølesystemer til varmegenvinding, og som 
primært er samlet ved svejsning eller lodning i et kompakt kabinet færdigsamlet fra 
fabrik, og med en fyldning mindre end eller lig 50 kg. 
spørgsmål: gælder 50 kg-reglen også for varmepumper 
(Altså at kølesystemer = varmepumper)?

svar: Nej, i udgangspunktet er en varmepumpe ikke et varmegenvindingsanlæg – 
men det kan i særlige tilfælde godt være det. Andre har spurgt om det samme og sva-
ret ligger på Miljøstyrelsens hjemmeside under fAQ drivhusgasser under overskriften 
”varmegenvinding”. 

Man kan sige, at der er 3 betingelser, der skal være opfyldt:
1. Der skal være en form for varmeproduktion/spildvarme, som kan genvindes
2. anlægget skal være hermetisk
3. det skal opfylde bestemmelser om bygningsreglementet og elafgift.

Mvh

(AKB har i øvrigt indgået en aftale med SKAT, at der kommer et indlæg om emnet på 
næste A Jour-messe / Cool Energy torsdag d. 27. nov. 2014 under indlæg om køletek-
nik). 
 

Indespærringsalarmer
en studerende har spurgt AKB om, hvor man kan læse om kravene til indespær-
ringsalarmer i kølerum og frostrum.

svar: På www.retsinformation.dk finder du BeK nr 100 af 31/01/2007. I bilag 7 står de 
lovmæssige krav angivet for alle kølerum. 
I standarden for Kølesystemer og varmepumper del 1 - DS/eN378:1+A2- står der i 

anneks D – side 46 – en rimeligt udførlig side om, hvordan man udfører beskyttelse 
af personer, som befinder sig inde i kølerum, der arbejder med under 0˚C driftstem-
peratur.
 

farligt gods
I 2009 trådte reglerne i ADr2009 for international transport i kraft. en del medlem-
mer har med tiden spurgt, om det gav ændringer i forhold til kølemidler.

svar: Nej, der er ingen ændringer for gasser, som kan være:

- 2.1    Brandfarlige gasser – f.eks. propan og butan – her er frimængdegrænsen sta-
dig 333 kg/liter/points

- 2.2    Ikke-brandfarlige og ikke-giftige gasser – f.eks. HfC – her er frimængdegræn-
sen stadig 1000 kg/liter/points

- 2.3   Giftige gasser og 8 ætsende stoffer – f.eks. ammoniak – her er frimængde-
grænsen stadig 20 kg eller liter – for ammoniak, klor og andre er frimængde-
grænsen også stadig 50 kg eller liter.

Husk, at der er tale om en max. tilladt pointsum, baseret på summen og kategorien 
af de enkelte gasser, man kører med! Læs evt. mere i ADr2009 og på rigspolitiets 
hjemmeside.
 

eftersyn af anlæg?
Nogle montører og mange kunder henvender sig jævnligt om, hvad der skal udføres i 
et lovpligtigt eftersyn af anlæg.

Arbejdstilsynets vejledning B4.4, nævner under punkt 5.1, hvornår og hvad der skal 
udføres i forbindelse med service på et anlæg. Hvis disse nævnte forhold i relation 
til anlæggets fyldningsstørrelse er udført korrekt, har montøren overholdt gældende 
lovgivning. et køleanlæg med fyldning større end 1 kg kølemiddel skal efterses mindst 
en gang om året. eftersynet skal dokumenteres, og dokumentationen skal være sam-
let i en udstyrsjournal og befinde sig ved anlægget.

Fortsættes side 22
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AkB’s & morten ArnVigs Fonde        

Begge fonde, der har sekretariat hos AKB, har været i sving ind over julen og nytår. 

AKB’s fond modtog i slutningen af 2013 tilsagn om bidrag fra de tre bidragsyderes 
Ahlsell, Danfoss og fK Teknik, så fonden også i 2014 er operationsdygtig. en stor tak 
til de 3 gode samarbejdspartnere for deres velvillighed og forståelse.

Morten Arnvigs fond, der er planlagt til at rinde ud omkring år 2017, har også været i 
arbejdstøjet for at nå sine mål, at uddele midler til fremme for uddannelse i kølebran-
chen.

De to fonde har velvilligt givet tilsagn om at betale nye tegneskabeloner til Den Jydske 
Haandværkerskoles elever, samt ydet anselige bidrag til de to studerende Boris Lund 
Havmøller og Asger Søvsø, der i januar drog til hhv. Nanyang Tehnological university i 
Singapore og rensselaar Polytechnic Institute i New York et semester for at studere 
energiøkonomi og miljøsystemer relateret til energi.

De to studerende har lovet at give en kort orientering om deres udbytte af opholdene 
til gavn for dansk varmepumpeafsætning i et kommende AKBnyt.

COOL NeWS
Nyt navn og nye lokaler
TemPro ApS ændrer navn fra 1.1.2014 og 
vil fremover have kontor sammen med 
deres samarbejdspartnere. I samme for-
bindelse væres domænet til koelegrup-
pen.dk. 
Navn og adresse er nu

Kølegruppen øst Aps
Baldersvej 44, 2635 Ishøj 
Tlf. 71777888
info@koeletegruppen.dk
www.koelegruppen.dk

Bestyrelsen for Den Jydske 
Haandværkerskole 
2014-2018
efter aftale mellem DI og AKB indstilles 
Direktør Lars Thorsen, Thorsen Køleser-
vice A/S, 8382 Hinnerup til genudpegning 
til ovennævnte bestyrelse med virkning 
fra 01. maj 2014, jf. §4, stk. 2.

Nyt medlem af AKB:
AJ Køle-& Klimateknik Aps.
Brusbjergvej 2, 5683 Haarby
Tlf. 74430616
Mob. 21570764
Cvr. 35639896

AKB byder velkommen i kredsen og ser 
frem til samarbejdet!

Det gælder samtidigt, at der kvalitativt skal udføres godt håndværk, hvilket bl.a. vil 
sige en visuel gennemgang af anlægget mhp. om noget ikke er som forventet – noget 
sidder løst, rørføringen ikke er optimal, samt at brugsvejledningens angivelser om 
anlæggets vedligehold skal overholdes. 

Desuden står der om service i Dansk Standard – DS/eN378-4 Kølesystemer og var-
mepumper – Sikkerheds- og miljøkrav. Del 4: Drift, vedligeholdelse, reparation og 
genvinding af kølemiddel – udfyldende vejledninger til overholdelse af en række for-
hold, der bør iagttages ved forskellige operationer i forbindelse med regelmæssig 
vedligehold. 

Standarder er ikke at sammenligne med love, med mindre de bliver ophøjet til det af 
en myndighed; ellers er de faglige anbefalinger, der absolut skal følges, og som vil blive 
lagt til grund i tvistigheder omkring forsikring, skader, forbrugerforhold og lignende.

mailto:info@koeletegruppen.dk
http://www.koelegruppen.dk


har du råd til, at  
du eller dine ansatte 
bliver syge?

©
C

od
an

 F
or

si
kr

in
g 

A
/S

  0
1.

13
  C

V
R 

10
52

 9
63

8.
 D

er
 d

æ
kk

es
 m

ed
 d

e 
fo

rb
eh

ol
d 

og
 u

nd
ta

ge
ls

er
, d

er
 fø

lg
er

 a
f p

ol
ic

et
ek

st
er

 o
g 

fo
rs

ik
ri

ng
sb

et
in

ge
ls

er
. D

u 
ka

n 
se

 d
e 

fu
ld

e 
fo

rs
ik

ri
ng

sb
et

in
ge

ls
er

 p
å 

w
w

w
.c

od
an

.d
k.

Med en Sygedriftstabsforsikring kan du som AKB medlem og 
Codan kunde sikre din virksomheds indtjening, selvom du eller 
en af dine ansatte bliver syg.

·  Sikrer sammen med offentlige sygedagpenge omsætningen  
med op til 40.000 kr. pr måned ved sygdom

·  Dækker op til 49 ugers fravær

 
Kontakt os og hør mere om, hvad en  
Sygedriftstabsforsikring kan gøre for dig.
 

Storkøbenhavn  Jan Jørgensen, tlf. 33 55 40 67 

Sjælland  Sander Jacobsen, tlf. 33 55 37 83 

Fyn  Kim O. Jensen, tlf. 33 55 49 71 

Midt & Nordjylland  Annette Bang Krag, tlf. 33 55 33 80 

Sydjylland Kaj Schmidt, tlf. 33 55 41 98
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