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leder    Af Kim Valbum

Strategien virker!
Formand lars Thorsens og AKB’s samarbejdsstrategi med styrelserne synes at virke 
efter hensigten. På det seneste har AKB’s forretningsudvalg været til flere møder med 
samarbejdspartnere, og indsatsen for at opnå flere fordele gennem samarbejde er 
begyndt at bære frugt. Det kan man læse mere om inde i dette nummer af AKB-nyt.

Det er en stor glæde som direktør at opleve den forandring, der er sket med AKB gen-
nem de seneste godt 3 år, jeg har lov til at drive sekretariatet og stå for den dag-
lige drift. Fra at have været malet op i et hjørne på en række områder og stå med 
fjendebilleder – f.eks. i samarbejdet med kollegiale institutioner – har AKB udviklet et 
pragmatisk samarbejde med de mange parter, vi møder i dagligdagen, så de og AKB 
kan udveksle de informationer med hinanden, der skal til for at komme videre i vores 
respektive udvikling.

Et godt eksempel er samarbejdet omkring r22, hvor AKB’s viden og centrale placering 
har medvirket til godt samarbejde om en god informationsindsats over for medlem-
mer af Di, DE og landbrug & Fødevarer, så deres medlemmer – og AKB’s kunder – kan 
få den rigtige information som baggrund for beslutning om ændring eller køb af alter-
nativ til r22-anlæg, når de udfases for alvor til nytår 2015.

Tak for det – AKB skal nok vide at betale tilbage med en indsats for andre, når vi har 
mulighed for at samarbejde om det, der ligger vore kolleger på sinde og det dybest 
set kun er en velvillig indstilling og lidt arbejde, der kræves af os – men til fælles gavn 
og udbytte!

God læsning og god sommer!
Kim Valbum, Direktør

Nye medlemmer 
af aKB:

AB Klimateknik
att. Brian Nielsen
Svendborgvej 69d
5600  faaborg
Cvr. : 34956871

jan Baage Køl Aps
fuglebæk vej 2 B
2770 Kastrup
Cvr. 34042926

AKB byder velkommen i kredsen og 
ser frem til samarbejdet!

SOMMErENS 
FEriETiP 
suomen jäähdytys-
tekniikan museo hedder det 
finske kølemuseum, stiftet og stadigt 
drevet af stifteren af Huurre i 1946, 
dr. Ing. Technology Paavo V. Suominen, 
med adressen Härkilevontie 77, 33480 
ylöjärvi, ikke så langt fra Pori på fin-
lands vestkyst.

På web-adressen www.kylmamuseo.
fi/20_years.shtml kan man på engelsk 

læse mere om museet, der også 
viser genstande fra Sabro, atlas 
og danfoss. absolut et besøg 
værd, hvis man skulle komme på 
de kanter i sommerferien.

foran det finske kølemuseum er 
rejst en imponerende buste af 
stifteren af køleproducenten Hu-
urre og museet, Paavo Suominen!
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Cool NewS

ENERGI- OG MILJØVENLIGE KØLELØSNINGER

BLIV INSPIRERET PÅ
WWW.NH3.NU

- TILPASSET JERES BEHOV …NYE KølETEKNiKErE:

Fredag den 20. juni sprang svendeprøvehold h40114 hold nr. 54 ud – vi ser dem her 
med skuemestre og undervisere:

Og 3 medaljer blev det til - fra venstre mod højre er det på billedet:

Sølvmedalje: rasmus Winkel, ics industrial 
 Cooling Systems A/S
Bronzemedalje:  Nick Svejstrup Karlson,  

Svedan industri Køleanlæg A/S
Bronzemedalje:  Martin Schyth larsen,  

Danfrig A/S

Bagerst ses firmarepræsentanter og yderst til 
venstre bagerst er det lars Thorsen, formand 
for AKB.

AKB ønsker tillykke og velkommen til et fag og en branche, der i 
stigende grad igen mangler dygtige folk!
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erfa-møder

BeSTyrelSeSloKaleT

Tirsdag den 29. og onsdag den 30. april havde de samlede ErFA-grupper og H. jessen 
jürgensen sat hinanden stævn på henholdsvis Nilles Kro i Sabro og hos Hjj i Bal-
lerup. De mange fremmødte fik en god forårspræsentation fra henholdsvis jan lund 
og Kim Kirkegaard om nye produkter og priser fra især Bitzer, Ecostar, Mitsubishi og 
Samsung, samt om kølemiddelsituationen i forlængelse af den nye F-gas forordning. 

indlæggene kom også ind på propan-chillers, indbyggede wi-fi’s med meget mere. 
Efterfølgende udspandt der sig en god snak og vidensudveksling over et godt mål-
tid mad og en for-
friskning – to gode 
eftermiddage og 
aftener! 
Tak til H. jessen 
jürgensen, jan og 
Kim og ErFA-junta-
gruppen!

Foråret er generalforsamlingernes tid 
– AKBnyt bringer her nogle udpluk:

AKB’s fond: Generalforsamling Fond afholdes mandag den 07. juli 
2014 – efter AKB-nyts deadline, så der kommer ikke noget nyt – men 
mon ikke formand Trolle Mikkelsen fra Køle Controlle i Kirke Hyllinge, 
Steen Gøthche fra Vestjsællands Køleservice og kasserer jesper 
jensen, jensen Køleteknik i Herlufmagle, bevarer deres poster! 

Trolle Mikkelsen, formand for AKB’s fond

Et lille udpluk fra det fælles ERFA-møde den 30. april 
2014 i Ballerup med Jan Lund på talerstolen.

Fortsættes side 8
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danske Køledage/cool energy: Tirsdag den 07.05.2014 havde de tre ejere af Danske 
Køledage sat hinanden stævne hos samarbejdspartneren og sekretariatet hos Ma-
skinmestrenes Forening på Sankt Annæ Plads i København. 

Hovedopgaven p.t. er at få Cool Energy til at fremstå som en faglig vigtig part af ud-
stillingen Ajour, der afholdes den 27.-28. november 2014 i Odense Congres Center. 
Dels vil der blive afholdt en række faglige indlæg af Cool Energy og dels kan vi røbe, 
at afholdelse af DM i Køl også bliver en del af messen med godt samarbejde fra Den 
jydsk Haandværkerskole i Hadsten og grossisterne, der har stillet sig meget velvillige 
til mesterskabet. 

Det nye bestyrelseshold for Cool 
Energy – fra venstre mod højre 
ser vi Dan Fredborg jakobsen 
fra Dansk Køleforening som ny 
næstformand, ulrich Basse som 
udstillerrepræsentant, Morten 
juel Skovrup fra iDA-KVT som 
ny kasserer, Brian Adamsen fra 
Maskinmestrenes Forening, Kim 
Valbum fra AKB som ny formand, 
Eigil Nielsen fra Dansk Kølefor-
ening, samt Brian Ziegler fra AKB som ny sekretær. Afgående formand jan Hansen fra 
iDA-KVT kunne ikke være til stede pga. tjenesterejse.

AreA: Den samlede europæiske brancheforening for køle- og varmepumpefirmaer, 
ArEA, afholdt sin årlige generalforsamling i italien, som iøvrigt har to medlemmer af 
ArEA, ligesom Tyskland og uK også har det. Det var ASSO Frigoristi, der var vært ved 
en velorganiseret generalforsamling med højt fremmøde fra hele Europa, og hvor der 
virkeligt blev arbejdet igennem med ikke mindst den nye F-gas forordning, som ArEA 
har været meget inde over med god kontakt til/fra medlemmerne. Godt, vi har vore 
egne lobbyister i Bruxelles – ellers kunne det let gå galt!

ArEA fik også en ny bestyrelse og bl.a. AKB pegede på den nye formand fra Sverige, Per 
jonasson, der har boet i Danmark en årrække og arbejdet for bl.a. ABB og johnson C.
Se billedet af AREA’s nye bestyrelse på næste side.

Kmo: Afholdt generalforsamling mandag den 12. maj 2014 og bestyrelsen fik en god 
orientering om de nye iT-tiltag, KMO er i gang med, og som på sigt vil indebære en hø-
jere grad af bruger-udførelse og dermed større effektivitet for færre midler hos KMO. 
ikke mindst registreringen af over 8.000 mekanikere under MAC-direktivet har været 
en stor opgave, der er løst på en flot og enkelt måde – ros til Torkil Høft, der ene mand 
sørger for det store arbejde!

På billederne ses tv. Claus Vestergaard fra Valuesoft, som gav en kort beskrivelse af 
projektet med omlægning af KMO’s database og internet hjemmeside, og til højre ses 
den nye bestyrelse med sekretariatschef Torkil Høft yderst til højre og dernæst mod 
venstre lars larsen, AGA – kasserer og parlamentarisk revisor i KMO jens Brandt, 
Brenntag, Dansk Ammoniakfabrik – Claus Bo jacobsen, H. jessen jürgensen, for-
mand for KMO Kim Valbum, AKB og Henrik lohse, Ahlsell Køl.

Deltagere på næste Chillventa i Nürnberg fra tirsdag den 14. til fredag den 17. 
oktober 2014 vil have rig lejlighed til at mødes med bestyrelsen for ArEA – dels 
da ArEA igen planlægger en reception på Chillventa og dels, da næste med-
lemsmøde afholdes i forlængelse af kølemessen i Nürnberg.

• Carrier Fan Coils
• Carrier Luft-vand varmepumpe
• Carrier chiller anlæg
• Carrier vand-vand varmepumper
• Carrier reservedele
• Carrier rooftop anlæg
• Mitsubishi varmepumper
• Mitsubishi klimaanlæg

NYHED - nu Carrier!
Dansk Klima Center har pr.1-6 fået forhandlingen 
af Carrier.

Kontakt Per Larsen på 23309826 eller på mail 
PL@dkc-Klima.dk 

Husk, vi har også over 30 års erfaring med Mitsubishi.

Dansk Klima Center ApS
Åderupvej 65-67 | DK-4700 Næstved
Tel. 55 77 60 90
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SamarBejde med myNdIgHederNe

Som skrevet tidligere har AKB’s forretningsudvalg og ikke mindst direktør været i 
blækhuset over en række forhold, AKB ønsker en dialog om. Og med rimeligt godt ud-
bytte. Vi giver her en statusrapport over, hvor langt AKB er kommet til nu.

energistyrelsen: Formand og direktør skrev i marts måned 2014 til energiminister 
rasmus Helveg Petersen, at vi mener, kravene for at blive VE-godkendt varmepum-
pemontør er skudt over målet for køleteknikeres vedkommende. Ministeren meldte 
bl.a. tilbage medio april, at:

”Da jeres medlemmer arbejder med varmepumper i forvejen, kan jeg godt forstå jeres 
ønske om, at jeres medlemsvirksomheder også har mulighed for at blive godkendt 
som VE-montørvirksomheder inden for varmepumpeområdet.

jeg vil derfor bede Energistyrelsen tage kontakt til jer, for en drøftelse af mulighe-
derne for, at virksomheder med køle- og varmepumpeteknikere ansat kan blive en del 
af VE-godkendelsesordningen.

Med venlig hilsen
rasmus Helveg Petersen”

HJJ din kølegrossist

info@hjj.dk - www.hjj.dk
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H. JESSEN JÜRGENSEN A/S
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Mitsubishi Inverter Split

Vælg mellem flere modeller i mange 
forskellige størrelser.

• 2 slags loftkassetter
• Lofthængt
• Væghængt
• Kanaltilslutning

Alle modeller har lavt lydniveau og 
en høj SCOP

Single og multi - op til 4 indedele

- Klimaanlæg til de professionelle
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Fra venstre mod 
højre ses: 

Peter Bachmann, 
BiV Tyskland. 

Marco Buoni, 
Vice-president, 
italy ATF. 

Graeme Fox, 
rACG/B&ES  
united Kingdom, 
Ex-President.

Per jonasson, 
Sweden KYl, 
President.

Coen van de Sande, Netherlands NVKl. 

Wolfgang Zaremski, Germany VDKF.

AreA’s nye bestyrelse



H. Jessen Jürgensen, Ballerup, præsenterer nyt leveringskoncept:

Vi ved, at morgentrafikken i Storkøbenhavn kan være udfordrende: Lange køer, 
rush hour og vejarbejde er dagligdag og forringer vore kunders mulighed for at 
få en optimal arbejdsdag hos slutkunderne. Og desværre tyder intet på, at det 
vil ændre sig i fremtiden.

Derfor har vi bygget om - og bygget ud - på vores lager, så vi nu har fået plads 
til et afhentningsrum, BoXen, så kunderne kan hente deres forudbestilte varer 
mellem kl. 16.00 og kl. 07.00 - eller sagt på en anden måde: når det passer ind 
i kundernes planlægning.

BoXen åbner 22 juli 2014 og etableres i Ballerup ud mod Tempovej. 
Indgangen findes under BoXen skiltet (modsat butikssiden). 

BoXen konceptet er nemt og enkelt!

• Kunden lægger sin ordre dagen før, som de plejer, og meddeler HJJ sælgeren, 
   at de gerne vil benytte BoXen.
• H. Jessen Jürgensen sender en SMS med en unik dørkode, som kun kan bruges 
   som nøgle til BoXen på den aftalte dag.
• Varerne vil stå klar til afhentning med tydelig angivelse af, hvilke varer der er 
   den pågældende kundes.
• Senere på dagen tjekker vi, at alt gik som aftalt med et hurtigt serviceopkald.
• For at sikre, at kunderne ikke tager fejl af varerne, vil rummet være TV over
   våget.

Med denne nye service håber vi at imødekomme mange af jer,  der har ytret 
ønske om at være på landevejen tidligere, og ønsker jer alle velkommen i:
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Forretningsudvalget er herefter gået i god 
og frugtbar dialog med Energistyrelsen - 
her fanget af direktør Kim Valbum, AKB, på 
møde hos AKB den 19. maj 2014. Fra ven-
stre mod højre ses lars Thorsen, formand 
f. AKB, jørgen Schreiber, næstformand f. 
AKB, fuldmægtig Kåre Groes og kontorchef 
Henrik Andersen, begge Energistyrelsen.

Efterfølgende er samarbejdet med også Københavns Erhvervs Akademi etableret 
mhp. at få afholdt et godkendelseskursus for AKB’s medlemmer snarest muligt, og 
det ser i skrivende stund ud til, AKB har en brancheløsning klar med et kort forløb til 
gode priser, og som vil blive introduceret på efterårssamlingen den 14. november i 
Middelfart!

Arbejdstilsynet
Mandag den 16. juni 2014 havde forretningsudvalget inviteret sig til møde hos Ar-
bejdstilsynet i landskronagade i København – et meget positivt møde med 4 hoved-
punkter:

1.  ATs konsulenter bør tjekke servicebogen på køle-/VP-anlæg, når de alligevel 
er på besøg.  

2.  Hvordan samarbejder vi bedst om anmeldelser af ulovlige anlæg og virksom-
heder uden godkendelser?

3.  Må montører fra andre fag, der gennemgår uddannelsen, benævnes ”køletek-
niker” fremover?

4.  Hvor går grænsen for trykprøvning eller ej ved reparation af anlæg?

Ad 1: AT tog formandens bøn til sig og lovede opmærksomhed omkring emnet.
Ad 2: AKB’s medlemmer kan melde ulovlige anlæg eller virksomheders arbejde til se-
kretariatet med alle nødvendige oplysninger. Evt. kan AKB’s ”meldeblanket”, der ligger 
på hjemmesiden, anbefales. AKB kan derefter fremsende sagen direkte til AT’s hove-
sæde, der sørger for, at klagen effektueres hurtigt.
Samtidigt enedes parterne om at udarbejde en fælles orienteringsskrivelse om krav 
til anlæg, som AKB’s medlemmer kan udlevere til kunder.
Ad 3: AT sendte sagen videre til undervisningsministeriet med anbefaling.
Ad 4: AT udarbejder en specifikationsliste over grænserne, som AKB sender videre til 
medlemmerne.
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Deltagerne i et fortrinligt og udbytterigt 
samarbejdsmøde hos Arbejdstilsy-
net – fra venstre mod højre centerchef 
jan Møller Mikkelsen, kontorchef Bitten 
Højmark Døjholt, formand for AKB lars 
Thorsen, Michael Scheer fra Arbejdsmil-
jøfagligt Center, samt AKB’s næstfor-
mand jørgen B. Schreiber. Bag kameraet 
direktør Kim Valbum, AKB.

KØLEMIDLER: • HFC • AMMONIAK • GLYKOLER • JORDVARMEVÆSKER

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

www.brenntag-nordic.com

miljøministeriet 
Onsdag den 21. maj skrev formanden og direktøren endnu et brev – denne gang til 
Miljøminister Kirsten Brosbøl, at AKB syntes, det var en dårlig idé, at VVS-installatø-
rerne var de eneste, der i den nye jordvarmebekendtgørelse måtte udføre tilsyn med 
jordvarmeanlæg. 

Ministeren svarede 7 arbejdsdage senere, at hun var enig og beklagede iøvrigt, at AKB 
ikke var hørt i sagen. Så fra 01. juli 2014 må ”sagkyndige i jordvarmeanlæg” foretage 
tilsyn med jordvarmeanlæg som det fremgår af nedenstående mail!

Mht. ”sagkyndig i jordvarmeanlæg” kommenterer Miljøstyrelsen, at ”…den sagkyndige 
i den årlige kontrol skal være i stand til at vurdere anlæggets tæthed og funktionen 
af sikkerhedsanordningen, hvorfor den sagkyndige skal have en uddannelse, som er 
relevant i denne forbindelse. En sagkyndig i jordvarmeanlæg kan således f.eks. være 
fabrikantens eller leverandørens godkendte installatør eller en autoriseret VVS-in-
stallatør eller kølemontør, som har dokumenteret efteruddannelse i varmepumpean-
læg, eksempelvis VPO-uddannelsen eller tilsvarende.”

AKB kommenterer, at sagkyndighed også kunne være den nye VE-uddannelse i var-
mepumper. Arbejdstilsynet kommenterer om sagkyndighed, at det generelt ikke er 
bundet op på en bestemt efteruddannelse eller kursus, og at der foreligger omvendt 
bevisbyrde i sagkyndighed – altså at man er sagkyndig, med mindre det modsatte er 
bevist! 

Held og lykke med de lovpligtige årlige serviceeftersyn på jordvarmeanlæg til alle sag-
kyndige køle- og VP-montører og –teknikere! Og stor tak til Miljøministeren og hendes 
folk for en hurtig og konsekvent indsats.
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Konkurrence- & forbrugerstyrelsen
i en periode har DONG Energy og Brdr. Dahl haft et samarbejde omkring energispa-
retilskud via en klimainstallatørordning, hvor kun nogle udvalgte firmaer kunne blive 
klimainstallatør uden klare regler for godkendelsesgrundlaget. 

Tekniq, AKB og andre har påklaget denne eksklusivitet til Konkurrence- & Forbruger-
styrelsen, bl.a. med begrundelsen, at DONG Energy er ejet af den danske stat.

Efterfølgende har samarbejdet åbnet for, at alle kyndige, der måtte ønske det, nu kan 
blive godkendt klimainstallatører, 
hvorfor AKB har stillet sig tilfreds 
og takker for et fortrinligt samar-
bejde med styrelsen.

Sagen er nu henlagt - indtil videre. 
Den 08. april modtog AKB svaret 
fra styrelsen, der slutter således:

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

Til PKEA vægmonteret 
klimaanlæg for serverrum

Med modulet PAW-SERVER-PKEA opnås 
drifttime udligning  på anlæggene. 
Back up: Forekommer en alarm på 
ét anlæg overtager det andet anlæg 
driften og sender en alarm.  Mulighed 
for styring fra ekstern CTS anlæg.

SEER/SCOP

PAW-SERVER-PKEA

Modul til 
serverrum

Til orientering - Bekendtgørelse om ændring af jordvarmebekendtgørelsen 
træder i kraft den 1. juli 2014

Til orientering kan Miljøstyrelsen oplyse, at bekendtgørelse om ændring af jordvarmebe-
kendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 680 af 19. juni 2014) nu er offentliggjort og træder i kraft 
den 1. juli 2014.
 
Ændringen vedrører bl.a. betegnelsen ”autoriseret VVS-installatør” i bekendtgørelsens § 21, 
der nu er ændret til igen at være ”sagkyndig i jordvarmeanlæg”, således at det fremover er 
en sagkyndig, der skal efterse jordvarmeanlæg. 
 
Endvidere er standarden EN 12201 for plastslanger til jordvarmeanlæg tilføjet de i jordvar-
mebekendtgørelsen relevante bestemmelser, da standarden EN 13244 er blevet erstattet af 
EN 12201. Den hidtidige standard, EN 13244, bibeholdes dog, idet plastslanger af denne 
standard fortsat vil være acceptable.
 
Høringsnotat og høringssvar er desuden offentliggjort på Høringsportalen sammen med 
høringsbrev mv..
 
Med venlig hilsen
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deT faglIge HjørNe ved Kim Valbum

danfoss modtager co²-pris i Norge
Det norske rEMA 1000 supermarked er blevet anerkendt af Trondheim kommune i 
Norge med Energispareprisen 2014 for sit varmegenvindingsanlæg baseret på CO². 
Systemet er leveret af Danfoss Electronic Controllers & Services. Den prisbelønnede 
løsning giver 30% i energibesparelser.

Det 100% grønne rEMA 1000 supermarked er beliggende i Kroppanmarka, Trondheim, 
Norge, og inkluderer en grøn køle- og varmeløsning udviklet i et samarbejde mellem 
Danfoss og SiNTEF Energy research. løsningen omfatter køling, opvarmning, ven-
tilation og luftkonditionering. Butikken er desuden udstyret med grønt græs på ta-
get, lufttæppe ved indgangen, fire 170 meter dybe energibrønde og specielle paneler 
monteret i stedet for vinduer til at opfange og effektivt udnytte dagslys i bygningen. 
Front-end controller AK-SM 850 fra Danfoss sikrer fuld kontrol af den samlede butiks 
energi.

lav gWp hfc’ere i europa
HFO’erne er begyndt deres sejrsgang i Europa. AKB-nyt bringer her en enkelt nyhed 
fra fronten – denne gang fra Airedale Air Conditioning, leeds, uK

”Den første uK fremstillede chiller med lav-kølemiddlet r1234ze, der overholder alle 
miljøkrav, er i øjeblikket det store besøgssted hos miljøinteresserede kunder, når de 
besøger den nye £ 15.000.000 john lewis butik, som åbnede i York den 10. april 2014.

john lewis blev bygget på principperne om at være en ansvarlig virksomhed og er 
forpligtet til at reducere sit carbon footprint som en del af den bredere strategi for et 
socialt samfundsansvar.

Airedale’s TurboChill ™ TCC r1234ze baserede chiller er den første af sin art fra vores 
leeds produktionslinje. En af “fjerde generations” kølemidlerne, r1234ze, som er et 
hydrofluoroolefin (HFO)-baseret kølemiddel, er blevet bedømt af den internationale 
Panel for Klimaændringer (iPCC) til at opretholde en GWP lavere end CO2. Dette skal 
sammenlignes med GWP-værdier på 2088 og 1430 for henholdsvis mere traditionelle 
kølemidler som r410A og r134a, der forventes at blive udfaset i 2030. HFO kølemid-
ler nedbrydes lettere i atmosfæren end deres forgængere. i tilfældet r1234ze tager 
denne proces kun 16,4 dage sammenlignet med 14 år for r134a.”

KØLEMIDLER: • HFC • AMMONIAK • GLYKOLER • JORDVARMEVÆSKER

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

www.brenntag-nordic.com

Fortsættes side 22
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Oplag: 
375 eksemplarer

ønsker du at modtage flere AKB-nyt direkte 
eller samlet?

ønsker du at afmelde et eller flere AKB-nyt 
eller omadressere?

Send en mail til akb@koeleteknik.dk

ds469 ændrer krav om fremløbstemperatur
Et medlem har ringet og spurgt, om en licitationsudbyder – som noget nyt – kan be-
tinge sig en fremløbstemperatur på 10°C og ikke som tidligere 7°C ved rumkøling!?

Svaret er, at det kan udbyder godt iflg. standarden DS469 Varme- og køleanlæg i byg-
ninger, 2. udgave 2013-02-06, pkt. 9.9 Centralkøleanlæg:

”9.9.1. Dimensionerende frem- og returløbstemperatur.
rumkølingen samt eventuelle ventilationsflader og andre installationer tilsluttet kø-
leanlægget skal dimensioneres for en fremløbstemperatur, som ikke må være lavere 
end 10°C, og en returløbstemperatur, som ikke må være lavere end 15°C, ved de di-
mensionerede forhold.

Temperaturen i fordelingssystemet skal være så høj, som hensynet til kølegivernes 
ydelse og funktion tillader det. Note: Om nødvendigt etableres der en buffertank, hvis 
det er hensigtsmæssigt for kølemaskinens drift.”

lovpligtigt eftersyn på busser?
reglerne for eftersyn af køleanlæg på busser er de samme som for stationære anlæg 
– hvis kølemiddelfyldningen er over 1 kg., skal der foretages eftersyn 1 gang om året, 
og hvis fyldningen er over 2,5 kg., skal eftersynes foretages af en køletekniker og et 
firma med iSO9001-certitificering. 

Det kan nævnes, at den eneste undtagelse fra de gældende regler for stationære an-
læg er ved transportkøleanlæg til varekøling. Her gælder reglen for max. 10 kg. HFC-
kølemiddel ikke, ligesom der heller ikke skal svares afgift af kølemidlet. Køleanlægget 
på bussen er ikke til varekøling, men til komfortkøling – derfor gælder samme regler 
som for de stationære anlæg.

den lille blå om industriel procesventilation
AKB har fra Dansk Energi med tak modtaget to kasser med folde-
ren Den lille blå om industriel Procesventilation.  
             
Den lille blå er et opslagsværk for alle, der arbejder med at realisere 
energibesparelser på nye og eksisterende industriventilationsan-
læg. Bogen er velegnet for installatører og energirådgivere i indu-
strivirksomheder og andre, der vil vide mere om energieffektivisering 
af industrielle ventilationsanlæg. God at have stående i det lille bib-
liotek i frokoststuen!

Medlemmer kan få tilsendt eksemplarer gratis ved at sende en mail til 
akb@koeleteknik.dk så længe lager haves!

energiilskud gives også til kølebesparelser
Får du indberettet og givet tilskud til dine 
køleopgaver?

På www.Energispareportalen.dk kan du let 
indberette besparelser der står til reali-
sering hos dine kunder. AKB har et sam-
arbejde med SEAS-NVE om køb/tilskud til 
energibesparelser til AKB’s medlemmer og 
ikke mindst deres kunder. Det betyder at du 
hurtigt kan indberette energibesparelser på 
køleanlæg. 

hvordan gør du?
Gå ind på Energispareportalen.dk klik på 
AKB, og login. Eller opret jer som bruger, un-
der AKB.
Vælg ”Specifikke besparelser” 
Herefter klikker du ”Opret indberetning”
indtast kundenavn, opgavens data og be-
sparelse. Tilskudsbeløb vises med det sam-
me, klik på ”Send” når opgaven er udført.

Man opnår bonus, hvis man kontinuerligt 
indberetter energibesparelse. indberetter 
du ca. 700.000kWh/år, opnås ca. 50.000,- 
kr. i bonus!   

Eksempel på et specifikt energisparepro-
jekt: i en Coop dagligvarebutik med åbne 
frostgondoler blev der monteret glasaf-
dækninger. Efter montering af glasafdæk-
ningerne blev der opnået en elbesparelse på 
køleanlægget på i alt 22.000 kWh/år.

mailto:akb@koeleteknik.dk
mailto:akb@koeleteknik.dk
http://www.Energispareportalen.dk


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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