
AKB nyt

Kvalitet
          -en mærkesag

Nr. 2   I   April 2014   I   32. årgANg

Autoriserede Køle- & vArmepumpefirmAers BrANcheforeNiNg



AKB NYT  I  Nr. 2  I  April 2014
3

xxxxx

indhold
leder 

ErFA Møder

Bestyrelseslokalet 

professionelle
samarbejdspartnere 
- SEAS-NVE

- FOrCE Certification

- Codan Forsikring

Det faglige hjørne
-  Kræver arbejdet med 

medicinsk køle særlige 
godkendelser?

-  Københavns særregel 
om øget service af 
større anlæg forsvinder

-  Er det lovligt at tilslutte 
2 separate kølekredse……..?

-  Hvor meget skal man betale 
i afgift for r407F

- Eftersyn af brandslukkere

Cool News

Kolofon

3

4

6

8

10

15

16

16

18

18

22

23

leder    Af lars Thorsen, formand

Foråret er kommet
- og jeg fornemmer også fra besøg i Erfa-grupperne, at der er forår at spore i bran-
chen.  Så må vi bare håbe, at spådommen om en rigtig varm og lang sommer kommer 
til at holde stik. 

Den nye F gas forordning er lige på trapperne, og vi arbejder i bestyrelsen på at få 
Danmark med på samme regel sæt som resten at EU, så vi kan få 10 kg reglen sendt 
på pension - og så vi kan komme til at lave nogle rigtige og energi-optimerede køle-
anlæg igen - og ikke som nu må nøjes med forældede anlægsløsninger.

HFO-erne er kommet, og det er myndighederne nødt til at forholde sig til – hvilket 
også kunne ses på den netop afsluttede Mostra Convegno Expocomfort 2014 messe 
i italien - at der står HFO på alt nyt.

Vi afholder i slutningen af april det første fælles ErFA-møde, henholdsvis i Jylland og 
på Sjælland, hvor vi ser frem til et stort fremmøde.

Sommeren er
lige om hjørnet....

20

Det er planen, at vi fremover vil prøve at af-
holde 1 fælles ErFA-møde om året. – og i 
de kommende par måneder har vi også af-
talt møder med Arbejdstilsynet og Energi 
styrelsen, og hvor vi håber at få et bedre 

samarbejde med parterne fremover.

Jeg håber at vi får et godt forår 
med masser af nye udfordringer.
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- når du prioriterer
alsidighed, funktionalitet og kvalitet 

Hitachi skaber
det gode klima for
dig og dine kunder

Ahlsell kundeservice tel.: (+45) 4324 1717

E-mail:ahlsellref@ahlsell.dk www.ahlsell.dk

                        

erFA-møder

Torsdag den 27. marts 2014 havde to ErFA-grupper i henholdsvis roskilde og Køben-
havn valgt at holde deres møder på næsten samme tidspunkt. Det gjorde det lidt let-
tere for formand for AKB, lars Thorsen, som dermed fik mulighed for at besøge begge 
grupper og komme med sit formandsbudskab: bedre samarbejde med styrelserne, 
herunder Arbejdstilsynet – og et bedre øje med deres arbejde!

Således er der f.eks. aftalt møde mellem Arbejdstilsynet og AKB’s forretningsudvalg 
mandag den 16. juni, hvor formanden vil fremføre forslaget om bedre kontrol af til-
synsbøger, når AT er på besøg hos virksomheder – og sanktioner, hvis de ikke er ført. 

Nedenstående foto fra ERFA-København, hvor Brian Ziegler lagde rum til mødet i sine 
nye Festlokaler med absolut god betjening. Lars Thorsen står th. i billedet og forklarer 
AKB’s ”myndighedsstrategi”. 

Husk at der afholdes fælles ErFA-møder med HJJ om forårets nyheder på Nilles Kro 
i Sabro tirsdag den 29. april kl. 18:00 – tilmelding til helle@thor-koleservice.dk og hos 
HJJ i Ballerup, onsdag den 30. april kl. 16:00 - tilmelding til akb@koeleteknik.dk - beg-
ge senest den 22. april 2014.
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Den svenske producent af varmepumper Jifon AB i Sösdala, Sverige, lancerer AirGoTM, en 
varmepumpe som tager energi fra både jord og luft! Hybrid løsning med en kobberspiral i 
jorden kombineret med en luftkollektor giver AirGoTM en unik fordel i forhold til eksisteren-
de løsninger. AirGoTM har kun én bevægelig del, kompressoren. Det unikke design sikrer en 
yderst økonomisk og pålidelig løsning til opvarmning.
Desuden er installationen af AirGoTM, meget simpel og kræver hverken bore- eller større 
gravearbejder og er derfor ideel til brug, selv i mindre parceller.

Samarbejdspartner forhandler og agent

Kontakt:

Venligst send en email med en kort 
beskrivelse af dig selv og din mulige 
interesse i ovenstående.

Send mail til: kontor@jifon.se

Vi søger forhandler og agent i Danmark

www.jifon.se
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BeStyrelSeSlokAlet

AKB’s nye bestyrelse har været i arbejdstøjet for at lægge kursen – ikke mindst for-
mandens program for samarbejde med styrelser og Arbejdstilsynet var et vigtigt 
emne. 

Selvom det ser enkelt ud at forklare ”forvaltnings”Danmark, hvad AKB vil, må vi nok 
erkende, at AKB også har en formidlings- og forklaringsopgave at løse. Bestyrelsen 
tog hårdt fat på arbejdet – men der blev også tid til lidt frisk luft i vintervejret. 

På billedet ses fra ven-
stre Paw Rasmussen, 
Lars Thorsen, Brian 
Ziegler, Anders Hansen, 
Aage Jørgensen og Jør-
gen B. Schreiber. Foto-
grafen kom desværre på 
glatis, hvad der påvirke-
de billedkvaliteten
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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

proFeSSionelle SAmArBejdSpArtnere

SEAS-NVE
AKB er tilmeldt energispareordningen via SES-NVE. Det betyder, at alle AKB-medlem-
mer er tilmeldt ordningen via sit CVr-nummer. i skrivende stund har AKB-medlemmer 
indberettet 4.553.270 kwh besparelser og altså fået udbetalt 1.138.318 kr. i tilskud 
til enten kunder og/eller AKB-medlemmet, idet 20 øre går til kunden og 5 øre til AKB-
medlemmet – med mindre man ønsker at give hele besparelsen til kunden.

Husk: 
-  pr. 01. april 2014 skal varmepumper være testet i et akkrediteret testlaboratorium 

for at kunne udløse tilskud. 
-  at tilbyde kunden energisparetilskud i evt. tilbud og skriv energisparetilskuddet ty-

deligt i fakturaen, og at tilskuddet er fratrukket totalbeløbet.
-  at også kølebesparelser kan indberettes – gængse anlæg er angivet på SEAS-NVEs 

hjemmeside – ellers kan SEAS-NVE kontaktes for en beregning. 

Henvendelse kan bl.a. ske til:
salgsingeniør Christian Holt Jørgensen, SEAS-NVE, tlf. 70292900. 

Christian ses her den 13. marts, hvor SEAS-NVE’s landsdækkende energispareordnin-
ger blev gennemgået.
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CO
2
 luft til vand varmepumpe

En 30 kW Q-ton unit, der kan 
producere 5000 liter varmt 
vand om dagen. 16 anlæg kan 
kobles sammen til en sammen-
lagt ydelse på 480 kW, forbun-
det til varmtvandstank. Touch 
screen styring gør systemet let 
at betjene, mens det bruger-
venlige grafiske display giver 
dig mulighed for nemt at over-
våge varmtvandsproduktion 
og tilgængelighed.

Højeffektiv varmepumpe
Ideel til kommercielle 

applikationer

OPTYMA PLUS™

Kompakt hus gør installation hurtigere
Nyt kompakt design gør det nemmere at håndtere, når montering foregår 
under trange pladsforhold, hvilket sparer installationstid

Bedre adgangsforhold for hurtig service
Lettere og hurtigere adgang til alle komponenter med de nye dobbeltdøre 
sparer dig tid under servicering, vedligeholdelse og reparation

Intelligent teknologi gør opstarten hurtig og reducerer risikoen
Forudstillede parametre gør det lettere at indstille rigtigt fra starten. Færre 
fejl reducerer risikoen for skader og sparer tid og penge på reparationer

LYDLØS DRIFT OG HØJ YDELSE

AKB HJJ april 2014.indd   1 01-04-2014   09:00:21

proFeSSionelle SAmArBejdSpArtnere

FOrCE CErTiFiCATiON
på foranledning af 9 AKB-medlemmer gik sekretariatet i gang med at afsøge mulig-
hederne for at få en fælles, god aftale med et certificeringsinstitut. Senere kom flere 
til, så i alt 13 kom med i projektet iSO 9001:2008. Efter at have beskrevet en række 
standardforhold hos de enkelte medlemmer, blev 7 institutter spurgt – og svarede 
med rigtig godt priser og betingelser.

Det bedste tilbud kom fra FOrCE Certifikation – og af flere grunde. Tilbuddet var dels 
meget professionelt udført og gennemtænkt og dels var prisen attraktiv. Betingelser-
ne i aftalen er bl.a., at der ikke er transfer-omkostninger fra andet institut til FOrCE, 
at der køres ud fra det nærmeste af de 3 steder Brøndby, Aarhus og Vejen, at mindst 
6 medlemmer tilslutter sig ordningen – og at der arbejdes med en fast pris over 3 år – 
altså den længste periode frem til re-certificering.

AKB måtte til gengæld acceptere, at 
denne aftale kun gælder for de, der 
var med i tilbudsfasen – men at der 
kan forhandles lignende forhold med 
øvrige, og at dette sker bilateralt; 
altså mellem det enkelte AKB-med-
lem og FOrCE.
Den anonymiserede aftale kan i 
øvrigt ses på AKBs intranet under 
Samarbejdsaftaler. De lave tal gæl-
der virksomheder op til 10 ansatte 
osv..

Det sidste aftaleforhold var, at Bent 
Schmidt fra FOrCE er AKB’s primære 
tilsynsførende på området. Bent har 
tidligere været ansat i Arbejdstilsy-
net og er af mange fremhævet som 
overordentlig samarbejdsorienteret.
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HJJ - din kølegrossist

Luftkølede chiller units
Kan leveres med indbygget tank 
og pumpe.

Aermec chiller unit ANL
6 til 46kW (Tvand 12/7 °C)

ANL 102/152/202 med 
2 kompressorer/1 kølekreds

ANL kan også anvendes til 
brinetemperatur -6 °C

Vi lagerfører op til ANL202A

Alle Aermecs produkter er 
Eurovent certificerede

Med trinløs styret motor opnås 
forbedret komfort og op til 
50 % besparelse på elforbruget

FCLi FCXi

• Børsteløs el-motor
• Trinløs styring (0-10V)
• Energibesparende
• Støjsvag

AKB HJJ april 2014.indd   2 01-04-2014   09:00:23
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proFeSSionelle SAmArBejdSpArtnere

CODAN
Torsdag den 06. marts var det tid for den årlige gennemgang af samarbejdet med 
Codan Forsikring, der udvikler sig fint og i positiv retning.

De tre Codan-folk – her fv.  Sander Jacobsen, Bibi Dimitrov og Knud Nisted – udtrykte 
glæde over, at 76 AKB-medlemmer – altså ca. 33% - har mindst en forsikring hos Co-
dan – og det aftaltes, at der i det kommende år også er 5 ”køle-assurandører” i Dan-
mark, samt at AKB og Codan samarbejder om en række nye produkter, der vil kunne 
give øget afsætning hos AKB-medlemmer, og som vil blive præsenteret på efterårs-
samlingen.

AKB på sin side er tilfredse med samarbejdet, idet Codan ved flere lejligheder har ud-
vist fleksibilitet og samarbejdsvilje i konkrete sager med AKB-medlemmer.
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det FAglige hjørne ved Kim Valbum

Kræver arbejdet med medicinsk
køl særlige godkendelser?

AKB har spurgt sig for om spørgsmålet. Én udtaler, at virk-
somheden skal være iSO9001-godkendt, kunne sit fag godt 

og leve op til de procedurer, man har det pågældende sted. 
især medicinalvaresektorens krav i forhold til USA kan 
være meget papirkrævende; men de stiller ikke forhånds-
krav ud over iSO9001 og de øvrige krav, der er til godken-
delse som kølemontør.

En anden udtaler: Jeg har ikke været udsat for det ved de leverancer, jeg har leveret til 
sektoren eller har hørt om det efterfølgende. Med godkendelser forstår jeg offentlige 
godkendelser. Jeg vil mene, det er et spørgsmål om at definere leveringsomfanget/-
krav af leverandør og kunde. Medicinsk køl kan være meget: særlige temperaturføl-
somme produkter, ligkøl (herunder rengøring), lavtemperaturkøl (minus 70 gr. C), 
m.m..

Så nej, vi kender ikke til særlige godkendelseskrav på forhånd for at kunne levere til 
sygehussektoren eller medicinalvaresektoren for den sags skyld.

Københavns særregel om øget service
af større køleanlæg forsvinder!

Hvorfor har København øgede servicekrav på køleanlæg? Sådan spurgte to embeds-
mænd fra Københavns Kommune, der efter aftale dukkede op hos AKB den 21. okto-
ber 2013 kl. 14:00.

Særreglen – som findes lignende hos få andre kommuner – hedder egentlig ”Forskrift 
for drift af større køleanlæg, som anvender ozonlagsnedbrydende og visse andre syn-
tetiske kølemidler i Københavns Kommune” og er fra 1999. 

især ozonlagsnedbrydende er det bærende i forskriften og efter en orientering om, 
at r22 som det sidste ozonlagsnedbrydende kølemiddel sættes på pension til nytår 
2015, besluttede embedsmændene også at sætte forskriften på pension, så de har 
indstillet til Borgerrepræsentationen, at det sker snarest, hvilket er forventeligt inden 
sommerferien 2014. 

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

Ny model

Air Handling unit kit
til PACi for direkte 
montering på køle/
varmeflader i ventila-
tionsanlæg 

Air-Con tilbyder energi-
rigtige løsninger med den 
velkendte

Ned til

-15 °C
i køledrift

UDE
TEMPERATUR

BMS 
signal

KONTROL

5 års
kompressor
garanti

Ned til
-20ºC i
varmedrift

UDE
TEMPERATUR

AKBapril2014AIR.indd   1 02-04-2014   10:41:19
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det FAglige hjørne ved Kim Valbum

Den mindre kendte særregel i København er forskriften om begrænsning af støj ved 
etablering af køle- og ventilationsanlæg er fra 1992 og tilsiger i §7, at ”køle- og venti-
lationsanlæg skal mindst en gang årligt efterses og kontrolleres for fejl, tilsmudsning 
og utætheder og om nødvendigt renses og repareres.” 

Og det er jo gode råd, så den agter man at bevare.

Er det lovligt at tilslutte 2 seperate kølekredse på hver især 
under 10 kg. til en flettet køleflade/veksler, hvori kredsene 
naturligvis også er opdelt og helt adskilt fra hinanden?

Den skulle der tygges lidt på – 
AKB mente faktisk ja - måske! Så 
det krævede en forespørgsel hos 
Miljøstyrelsen, der svarede ret 
prompte: 

”Det vil ikke være lovligt – Miljø-
styrelsen skriver om spørgsmå-
let på hjemmesiden, at kreds-
løbene skal være fuldstændigt 
adskilte og uafhængige af hin-
anden, således at enhver kompo-
nent i et kølekredsløb kan udskif-
tes, uden at det påvirker andre 
kølekredsløb.”

Hvor meget skal man 
betale i afgift for r407F?

r407F står ikke på cfc-afgiftslovens § 3b, som angiver GWp-tallet for kølemidler, 
fordi r407F er et nyt azeotropt kølemiddel med forholdet 30/30/40 af r32, r125 og 
r134A med GWp på hhv. 675, 3500 og 572, som forsøger at levere lav GWp med et 
brugbart kogepunkt. Så hverken SKAT eller Miljøstyrelsen kendte det.

 
 
 
 
 

 
 

NYHED!! 
 

ECP 200 EXPERT PULSE – for elektronisk ekspansionsventil  

 
Komplet styring for køle- og fryserum. 

Mulighed for ”Real time” afrimning 
 Direkte eller pump-down stop af kompressor 
Anvend eks. Danfoss AKV elektronisk ventil 

 
Ring for introduktionstilbud samt yderligere info 

 
 

___________________________________________ 
 
 
 

VI FLYTTER!! 

Vi flytter virksomheden til nyt domicil pr. 14. april 2014 
 
 

Vores nye adresse bliver: 
Johann Gutenbergsvej 11-13, 8200 Aarhus N. 

 
Vi glæder os til at byde jer velkommen i vores nye istandsatte lokaler 

 
 
 

www.fkteknik.dk 
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det FAglige hjørne ved Kim Valbum

Men afgiftloven angiver, at 1 GWp udløser 0.15 krone i afgift, og da r407F er en blan-
ding af kølemidler med kendt GWp, kan man selv regne GWp-værdien ud ved at be-
nytte fremgangsmåden, angivet i den nye F-gas forordning:

•  (stof X % x GWp) + (stof Y % x GWp) + … (stof N % x GWp), hvor % er andelen efter 
vægt med en vægttolerance på +/– 1 %. 
Eksempel: anvendes formlen på en blanding af gasser, der består af 60 vægtpro-
cent dimethylether, 10 % HFC-152a og 30 % isobutan:

•  (60 % × 1) + (10 % × 124) + (30 % × 3) - Samlet GWp = 13,9

Heraf ses det let, at GWp for r407 F er 1825, og at afgiften derfor må være på 273,75 
kr. /liter.

Eftersyn af brandslukkere?

ifølge loven omkring ”Varmt arbejde ” have 
man have en 5 kg brandslukker med sig. 
ifølge ADr skal man have mindst en 2 kg 
slukker i kabinen på bilen. 
Eftersyn på en 2 kg. slukker er 1 gang om 
året. Eftersyn på en 5 kg. slukker, der bliver 
flyttet rundt, er 2 gange om året.
Det er dermed svært at få en ekstern til at 
lave eftersyn. Spørgsmålet er derfor, om 
virksomheden selv må udføre eftersyn på 
brandslukkere? 

AKB har talt med Dansk Brandteknisk in-
stituts bedste mand på området, Svend 
Foss. Han oplyser, at de halvårlige tilsyn er 
de samme som i de normale årlige tilsyn.

Det halvårlige teknisk eftersyn må udfø-
res af en sagkyndig person – en sagkyndig 
person behøver ikke at være specielt ud-
dannet - det kan godt være en bonus pater 
person, der har gennemgået kurset varmt 

det FAglige hjørne ved 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

arbejde og lignende og er almindelig kyndig i omgangen med brandmateriel.

Hvert femte år skal slukkerne trykprøves og have udført service, og det skal foregå af 
en DS-godkendt person /værksted.

MEN vejledningen for området er Dansk Standard DS2320, og i den er tilføjet, at fabri-
kantens, leverandørens eller typegodkendelsens anbefalinger skal følges, og hvis de 
angiver, at produktet skal have eftersyn på et af dem godkendt værksted, skal dette 
efterkommes. 

Som Svend Foss lidt tørt nævnte, så har de flere fabrikanter indføjet dette i deres 
leveringsbetingelser, så man skal altså se sig for, når man køber en slukker, hvis man 
selv vil stå for opgaven!
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Autoriserede Køle- & Varme-
pumpefirmaers Brancheforening
Vestergade 28, 4000 roskilde
telefon: +45 4632 2111
Fax: +45 4632 2133
e-mail: akb@koeleteknik.dk 
www.koeleteknik.dk

Kontortid: 
mandag-torsdag 
kl. 09:00 – 16:00. 
Fredag 09:00 – 15:00.

Redaktør: 
kim Valbum
 – ansvarshavende

indsendte bidrag dækker ikke 
nødvendigvis foreningens 
eller redaktionens synspunkter.

Layout og grafisk produktion: 
roskilde mediecenter

Deadline for 
annoncer m.m.: 
den 5. i lige måneder

Oplag: 
375 eksemplarer

COOl NEWS

Fusion
iCS roskilde A/S og iCS industrial Cooling 
Systems A/S i Vojens har efter længere tids 
samarbejde pr. 01.10.2013 officielt fusio-
neret til iCS industrial Cooling Systems A/S.
Adm. direktør Jan l. pedersen og Teknisk 
direktør lars Christensen fra iCS udta-
ler selv, at fusionen giver mulighed for en 
yderst seriøs industriel kølevirksomhed, 
hvor iCS får et tættere samarbejde med 
OEM leverandører og dermed bliver i stand 
til at tage endnu større opgaver ind.

Nyt medlem af AKB:
ÅKJÆR EL ApS
Åkjærvej 12, 7800 Skive
CVr. 30688465

AKB byder velkommen i kredsen og ser 
frem til samarbejdet!

Cool newS

Vi ved det godt alle sammen – den største udfordring er 
ikke altid at få en ny kunde i hus, men snarere at fasthol-
de relationen i det daglige, fordi den løbende service og 
de små vedligeholdelses- og reparationsopgaver kan være 
besværlige at passe ind i medarbejdernes arbejdsskema.

Det er her Freelance Teknik
kommer ind i billedet
Vi står til rådighed for at yde assistance til dit firma
• I kan nå jeres tidsfrister 
• Der kan presses en ekstra opgave ind 
• Ved fravær af jeres egne montører

Så derfor, hvis I mangler et par ekstra hænder,
så giv mig et kald på tlf. 21 96 45 85

For nærmere info se vores hjemmeside

www.freelanceteknik.dk
Peter Drøger . Tlf. 21 96 45 85 . mail@freelanceteknik.dk

Bestyrelsen for Morten Arnvigs Fond
Efter anmodning fra lotte Arnvig går AKB nu i gang med at lukke Morten Arnvigs Fond 
stille og roligt ned med forventet ophør i 2017. Dette sker med en ny bestyrelse, der 
er i overensstemmelse med fondens vedtægter og består nu af formand Kim Valbum, 
Jørgen B. Schreiber og ib Bæk Jensen, DJH.
Fonden har uddannelse og trainee-ophold som sigte og bruger ansøgningsblanket, 
der kan downloades fra AKB’s intranet. Der kan søges hele året.



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