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leder    Af Lars Thorsen, formand

en god sommer er gået på hæld
Sommeren er ovre - og set med køleøjne kan man jo ikke klage. Sådanne somre skal vi 
have nogen flere af; så mangler vi bare en normal dansk vinter, så der kan blive solgt 
nogle varmepumper.

På sekretariatet har der også været travlt denne sommer. Der er kommet en ny F-
Gas forordning og nye kølemidler er på vej. I denne forbindelse havde vi et godt møde 
med Miljøstyrelsen vedrørende de danske særregler og håber, at resultatet falder ud 
til vores side.

Ligeledes havde vi et rigtigt godt møde med Arbejdstilsynet først på sommeren, hvil-
ket har forbedret samarbejdet væsentligt.

På vort seneste erFA-topmøde, hvor vi forsøger at planlægge næste års møder, hav-
de vi igen en vigtig sag oppe: Vi har en bøn til deltagerne i erFA grupperne om forslag 
til input til indhold af møderne.

Her i september fik vi så den triste 
meddelelse, at Henning Wendelboe 
Holm var gået bort; mange af os husker 
ham som en slags gud i branchen, og 
som censor ved autorisationsprøver-
ne, og som dommer ved DM i køleteknik 
- æret være hans minde.

Med Venlig Hilsen

Lars Thorsen
Formand
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GeNerAlFOrSAMlING / eFTerÅrSSAMlING

AKB’s generalforsamling og efterårssamling afholdes 
fredag den 14. november 2014 
på Hotel Park, Viaduktvej 28, 500 Middelfart.

program: 
08:30 Ankomst – registrering – Kaffe/te
09:30 Velkomst – Generalforsamling
11:30 SeAS-NVe – nye regler og satser for energitilskud. også for køl
12:00 Frokost
13:00 Viegand & Maagøe – enorme uudnyttede muligheder i overskudsvarme
13:30 Kbh.s erhvervs Akademi – hvordan uddannes til Ve-montør her og nu?
14:20 AKB’s advokat Klaus Graversen – AB92 – hvad er min ret og pligt?
15:10 Sander Jacobsen, Codan – nye forsikringsprodukter og rabatter for AKB
16:00 AKBs advokat Klaus Graversen – købeloven – hvad er min ret og pligt?
16:30 Bent Møller, ForCe – ny ISo9001 kommer i 2015 – hvad nu?
19:00 Middag – underholdning – fri bar – fantastiske The roosters spiller!
01:00 Natmad

TIlMeldING:
Senest fredag den 07. november 2014 på:
akb@koeleteknik.dk, tlf. 46322111 eller 
www.koeleteknik.dk/Tilmelding 
- opkrævning eftersendes!

ledsagerprogram:
10:45 Galleri Galschiøt, odense – vi skal møde den verdenskendte kunstner
12:30 Frokost i restaurant Kong Volmer – frokost som du aldrig har fået det før
13:20 Tidens samling – besøg i ’80-erne og kaffe med kiksekage
14:45 odense Teater backstage – bl.a. besøger vi skrædderiet

priser – samme som i 2013:
1 person, morgenkaffe, frokost, medlemsmøde, fest, værelse kr. 1.495,-
2 pers. morgenkaffe, frokost, møde, ledsagertur, fest, dobbeltværelse kr. 2.295,-
1 person morgenkaffe, frokost, medlemsmøde kr. 595,-
1 person aftenarrangement (festmiddag, underholdning, dans) kr. 595,-
1 person ledsagerarrangement, transport, indgang, frokost  kr. 595,-
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 dANSK KØledAG / COOl eNerGY / AJOUr

Torsdag den 27. og fredag den 28. november er 
der dømt udstilling og konference for køle- og 
varmepumpebranchen i odense Congress Center.

Som deltager på Ajour 2014 får du adgang til ny viden og inspiration fra flere end 40 
faglige foredrag inden for ledelse og teknologi samt køling. Ligeledes kan du styrke dit 
faglige netværk og skabe nye kontakter og relationer med kolleger fra en lang række 
brancher. Desuden kan du opleve den nyeste teknologi i udstillingen, der tæller op 
mod 180 udstillere. 

Du kan vælge at deltage i hele Ajour med adgang til såvel udstillingen som samtlige 
faglige foredrag og konferencemiddagen torsdag aften inkl. vand, øl og vin samt kaffe 
og frokost i udstillingen begge dage. 

Prisen for medlemmer af AKB er  2.029 kr. ekskl. moms. 
For ikke-medlemmer er prisen  3.029 kr. ekskl. moms. 
I priserne er der ikke inkluderet evt. overnatning på hotel. 

Ønsker du kun at besøge udstillingen fredag den 28. november 
inkl. kaffe og frokost i udstillingen. 450 kr. ekskl. moms 

endelig er der mulighed for at købe adgang til udstillingen fredag 28. november 
fra kl. 12.00 til 15.00 for  125 kr. ekskl. moms. 

Læs mere og tilmeld dig på www.dansk-koledag.dk

CoolEnergy.dk fortsætter i en 
større og stærkere udgave.

Efter en fusion med maskin-
mestrenes erhvervskonference 
Ajour bliver 2014-udgaven 
af kølebranchens største nor-
diske erhvervsevent endnu 
bredere.

Med integrationen af CoolEnergy.dk bliver Ajour 2014 den hidtil største 
udgave af erhvervskonferencen med deltagelse af op mod 180 udstillere 
og 2.000 deltagere.
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xxxxxxxdeT FAGlIGe hJØrNe ved Kim Valbum

co²-alarm i produktionslokale?

På given foranledning har AKB forespurgt Arbejdstilsynet (AT), hvorvidt der skal in-
stalleres en Co²-alarm i et produktionslokale, hvorigennem der løber en kølestreng 
fra et Co²-anlæg med en kølemiddelfyldning på godt 90 kg. 

At svarer hertil: ”Det korte svar er, at det skal virksomheden ikke.” 

Bemærk, at det er virksomheden, der bærer ansvaret. AT anbefaler 
samtidig detektorer placeret, hvor kølemiddel fra lækage vil samles, 
og som giver signal, når koncentrationen af kølemidlet eller iltmang-
len når den forudstillede værdi. Det elektriske signal skal aktivere 
afspærringsanordninger, alarmsystem og den mekaniske ventila-
tion.

For at sikre, der ikke er ubemærkede lækager, kan virksomheden installere en Co²-
måler for at sikre de ansatte et sundt og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt arbejde. 

AKB bemærker, at AT i bek. 96 om faste arbejdssteders ind-
retning i §11 skriver, at der skal i nødvendigt omfang findes 
en holdbar skiltning anbragt på hensigtsmæssige steder, 
der giver oplysning eller advarsel om forhold af sikkerheds- 
og sundhedsmæssig betydning – altså anvendelse af 
sund fornuft. Der må i øvrigt ikke ske en overskridelse af 
de tilladte 5000 ppm/9000 mg Co² i et lokale, og skulle 
ejeren ønske en vurdering af risikoen, kan det anbefales 
at få udarbejdet en risikovurdering, evt. som en del af 
opstillingskontrollen.

-et selskab i

FK Teknik A/S • Johann Gutenbergs Vej 11-13 • 8200 Aarhus N • Tlf.: 8629 1800 • salg@fkteknik.dk • fkteknik.dk

“Housewarming”
Som bekendt er vi flyttet til nye lokaler på Johann Gutenbergs Vej 11-13, 8200 Aarhus N. 

Det skal fejres, så derfor inviterer vi kunder, leverandører og venner af huset til

Vi serverer lidt godt til mund 
og gane, så kom og få et par 
hyggelige timer i godt selskab 
på adressen.

For at vi ikke skal løbe tør for 
mad og drikke, bedes du ven-
ligst give besked om du kom-
mer til Susanne Gyldenløve, på 
mail: susanne@fkteknik.dk.

Vi glæder os til at se dig

Med venlig hilsen

FK Teknik A/S

Torsdag d. 30. oktober 2014 
kl. 14.00 - 17.00

FK AKB Nyt okt. 2014.indd   1 22-09-2014   14:59:21
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deT FAGlIGe hJØrNe ved Kim Valbum

der er en regel mht. varmegenvinding og kølemiddel op til 50 kg. men gæl-
der det også, når anlægget kan køre som varmepumpe og klimaanlæg? 
spørger en montør.

Af BeK nr 552 af 02/07/2002 fremgår, at HFC’er er forbudt i Danmark! Men bekendt-
gørelsen giver en række undtagelser – bl.a. til 10 kg-reglen, samt ”…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 med 50 kg.”

Men hvordan tolkes reglen? AKB’s livline på området udtaler: ”Det anlæg, der er tale 
om i miljøstyrelsens bekendtgørelse er et køleanlæg/varmepumpe (ligegyldigt) til 
VArMeGeNVINDING.

Dvs. anlægget må KUN kunne anvendes til at afkøle udblæsningsluft for at opvarme 
indblæsningsluften. Alle andre anvendelser er ikke tilladt. Dvs. anlægget må ikke køle 
indblæsningsluften om sommeren (afgiver så spildvarmen til udblæsningsluften), 
hvis fyldningen er over 10 kg.”

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

Ny Aquarea
All in One

• Ny højeffektiv 200 l rustfri tank 
   med 10 års garanti
• Flot design
• Let at installere
• A-klasse pumper
• Fra 3 -16kW

AKB AIR okt.2014.indd   1 30-09-2014   15:21:40
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deT FAGlIGe hJØrNe ved Kim Valbum

er det lovligt at føre kondensafløb direkte til jord?

en montør skal montere køl i loadhouses og vil føre afløbet fra fordamperen ud gen-
nem rummet og direkte til jord. Kunden arbejder normalt med en engelsk entrepre-
nør, hvor engelsk lovgivning kræver, at alt procesvand skal føres til kloak. Men gælder 
denne regel også i Danmark?

AKB’s livline på området udtaler: Hvis det er et dx anlæg (direkte expansion = et nor-
malt køleanlæg med kølemiddel i fordamperen), må afløbet gerne føres til det fri. er 
det et glykolanlæg, skal afløbet føres til kloak. Brine anlæg har glykol i fordamperen 
(en vandkøleflade), som kan forurene, hvis det løber ud i afløbet - derfor skal det fø-
res til kloak. Der kan nogle steder være krav om, at der i givet fald skal installeres en 
olieudskiller i kloakken.

Kontakt os : Tlf: 4324 1717 
ahlsellref@ahlsell.dk  

Kontakt os, vi gør det let at være fagmand.

Du er også velkommen til en kølesnak 
med vores fagfolk på Ajour, stand 3927!

Innova klimaanlæg & varmepumper 
- Endnu et pletskud fra Ahlsell Ref

Hos Ahlsell Ref får du ikke blot 
adgang til vores store program af 
kvalitetsprodukter, vi stiller også al 
vores viden og erfaring til rådighed for 
dig og dit projekt.

Innova klimaanlæg og varmepumper 
er designet til det nordiske klima, i 
henhold til Ahlsells specifikationer og 
krav. Den unikke konstruktion sikrer en 
uovertruffen totaløkonomi og lang levetid.

Innova fra Ahlsell Ref, et 
komplet program indenfor 
klimaanlæg og varmepumper.

Innova_120x180mm_2014-09-18.indd   1 29-09-2014   12:49:06
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- alt til klima- og køleanlæg
Oktober 2014

Mød os på Ajour 2014 
stand 3700 Odense Congres Center

27. og 28. november 2014
- Vi glæder os til at se dig

HUSK...

HJJ - din kølegrossist

- når du har brug for at hente dine forudbestilte varer 
efter kl. 16.00 og inden kl. 07.00

For yderligere information, kontakt din daglige kontaktperson i Ballerup

Vores smarte afhentningskoncept i Ballerup

AKB HJJ okt.2014.indd   1 29-09-2014   08:41:37

er det lovligt at ombygge et anlæg med over 10 kg r22 som kølemiddel til 
et andet kølemiddel med under 10 kg. fyldning?

AKB’s livline på området udtaler (her forkortet): Der gælder her 3 regler:

1. BeK 552, der siger, at et ”nyt” max. må indeholde 10 kg. HFC. 
2. AT-bek. 100 om anvendelse af trykbærende udstyr siger bl.a. i §24 stk. 2 Hvis 
reparation eller ombygning er påkrævet, skal dette ske i overensstemmelse med bek. 
om indretning af trykbærende udstyr. Dvs. en henvisning til AT-bek. 99.
3. At-bek. 99 siger i §4 Indretning, ombygning og reparation af trykbærende 
udstyr og enheder skal ske på en sikkerheds- og sundhedsmæssig forsvarlig måde 
i overensstemmelse med de tekniske og kravene til verifikation i denne bekendtgø-
relse samt kravene i bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler. 

Dvs. en henvisning til det nye maskindirektiv, som nu er bek. 693 af 10/06/2013 om 
indretning m.v. af maskiner. Man skal altså lave ombygningen således, at selve om-
bygningen laves i forhold til At99 eller trykudstyrsdirektivet mht. krav til dokumenta-
tion af udstyr, procedurer og montørernes kvalifikationer, samt i henhold til maskindi-
rektivet, da man skal sikre sig, at der ved ombygningen ikke laves en installation, hvor 
mennesker kan komme til skade.

Man skal gennemgå den tidligere dokumentation, som er tilgængelig, men ikke lave ny 
dokumentation for det eksisterende anlæg eller de eksisterende komponenter. Man 
skal ajourføre eventuel anlægsdokumentation og komponentdokumentation med de 
nye dokumenter (AKB’s tilføjelse: man skal anvende godkendte Ce-mærkede kompo-
nenter og må f.eks. ikke save en receiver over for at nedbringe volumen).

Såfremt rørføringen i den nye installation ikk er over Kategori I iht. Trykudstyrsdirek-
tivet, kan man nøjes med en trykprøvning til 1,1 x PS for de nye samlinger. 

et ombygget anlæg skal ikke Ce-mærkes. Hvis den skitserede ombygning er mindre, 
skal den heller ikke isoleret set Ce-mærkes. Hvis der f.eks. var tale om en større om-
bygning på et ammoniakanlæg, kunne der blive tale om en del-Ce-mærkning af om-
bygningen. 

deT FAGlIGe hJØrNe ved Kim Valbum
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HJJ - din kølegrossist

Nøglefærdige CO2 løsninger fra 
SCM Frigo

Transkritiske boosteranlæg - transkritiske chillere 
Subkritiske anlæg med vand - eller brinekølede kondensatorer

Nem installation • Høj driftsikkerhed • Optimal driftsøkonomi • Lave serviceomkostninger

DVM S Eco kan kombineres med op til 9 indedele
- Økonomisk, effektiv og lydsvag

AKB HJJ okt.2014.indd   2 29-09-2014   08:41:43
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deT FAGlIGe hJØrNe ved Kim Valbum

Advarselsskiltning på montørbiler?

AKB modtager jævnligt forespørgsler om korrekt markering på arbejdsvogne.
Skal man f.eks. benytte 

 

Myndighed på transportområdet er Beredskabsstyrelsen, der udtaler, at hvis der 
alene er tale om transport af gasflaskerne til og fra et arbejdssted, hvor køretøjets 
mandskab selv skal bruge gasflaskerne, hvorved transporten af gasflaskerne ikke 
er hovedformålet med transporten, kan transporten på en række nærmere betin-
gelser være undtaget fra CV36, som ellers siger at hvis særlige kolli transporteres i 
lukkede køretøjer eller containere, skal dørene til køretøjernes lastrum være mærket 
med ”Advarsel, ingen ventilation, åbnes forsigtigt” skrevet med mindst 25 mm høje 
bogstaver på sprog, som afsenderen finder passende.

så det var altså et nej til et krav om at benytte skiltet under ”normale” 
arbejdsforhold.

Men så dette her da – skal man 
køre med dette skilt på bilen?

 

Advarselsafmærkningen med trykflasker er et tydeligt tegn på særlige farer og dette 
skal tages i betragtning sammen med de andre mulige særlige farer, inden en indsats 
iværksættes” udtaler Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros samt Jes-
per Ilsøe fra DTL – Danske Vognmænd - som med éen mund. Derimod er der ifølge 
transportreglerne ikke krav om mærkningen under transport af flasker, udtaler Be-
redskabsstyrelsen og henviser til Arbejdstilsynet, der indtil videre har forholdt sig 
tavs over for forespørgsler i sagen. 

Ja, det skal man, hvis man 
kører med trykflasker: ”Ad-
gangsvejene til de rum, hvori 
der befinder sig fyldte trykfla-
sker, skal være mærket med 
en gul advarselstavle med 
sort tekst: TrYKFLASKer 
FJerNeS VeD BrAND.
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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

falsk licens til at importere 60 tons r22 fra Kina til eu afsløret!

Kinas nationale kontor for Import & export blev den 5. september 2014 orienteret af 
europa-Kommissionen om en planlagt eksport af i alt 80 ton r22 til Den europæiske 
Union. orienteringen skete som en del af en uformel aftale om informeret samtykke. 
Selvom eU-firmaet var registreret som importør / eksportør i HCFC licenssystemet, 
viste en kontrol af de to importlicenser til de kinesiske myndigheder, at kun den ene 
var ægte. europa-Kommissionen har bekræftet, at de havde udstedt en af de to licen-
ser for import af 20 tons, men ikke den anden licens for import af 60 tons. Tilsynela-
dende er den ægte licens blevet brugt til at eftergøre den falske licens ved at erstatte 
dens sidste tal i referencenummeret på den ægte licens, samt mængdeangivelsen. 

en granskning viste, at 5-tallet er tilføjet.

Sagen viser, at de såkaldte IPIC konsultationer 
mellem handelspartnere, før de udsteder import- 
og eksportlicenser, er et effektivt redskab til at 
forebygge svindel. Kinas nationale Management 
office oDS Import & export og europaKommissio-
nen er nu indstillet til at modtage revisionsrettens 
ozon beskyttelses pris for Told & enforcement of-
ficers og inviteret til at deltage i prisoverrækkel-
sen i Turkmenistan maj 2016.

deT FAGlIGe hJØrNe ved Kim Valbum
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NY lærebOG  “KUldeMONTØreN”

Ny norsk lærebog på gaden 
”Kuldemontøren – Generell innføring”
Stig rath – Chef for kølebranchen i Foreningen for Ventilasjon, Kulde og energi i Nor-
ge, har skrevet en lærebog på 288 sider, som skulle være ”..en lærebog med praktisk 
tilgang til faget og med mange illustration og billeder. Samtidigt skulle den være be-
regnet på elever, som ikke kendte branchen fra tidligere, men som havde søgt den, 
fordi kølefager virker interessant og spændende”.

og det er lykkedes at komme med en bog, der er farvestrålende og appetitlig og som 
kommer læseren i møde på den måde, at den er naturligt og stringent disponeret og 
har et let og direkte sprog. 

Her et lille udklip fra bogens indledning på side 29, der ganske kort beskriver fjernelse 
af grater:

Princippet er, at hver gang der er en ordforklaring, følges det op med en understøt-
tende illustration eller billede – godt princip! 

Selve opbygningen af bogen er en start med praktisk tilgang – hvordan kommer man 
i gang med et anlæg, laver rørføring og håndterer åben ild, gasflasker, isolering og de 
enkelte komponenter? Dernæst en mere abstrakt beskrivelse af varmelære, kølemid-
ler, olier, bakterier og miljø. Sidste del er gennemgang af det elektriske, automatise-
ring, fjernovervågning, støjdæmpning, reparation og vedligehold – og et helt kapitel 
20 om vedligehold af eget værktøj – god ide!!

Kuldemontøren kan købes hos Nelfobutikken for 590 N.Kr. – det letteste er at maile 
til torget@nelfo.no, hvis man ikke kan finde den i netbutikken. Bogen vil være god for 
lærlinge eller folk, der vil vide noget om køl. Virksomheder, der har lærlinge eller mini-
bibliotek vil også have glæde af bogens stringens og illustationer. 

Stig rath er i øvrigt ved at for-
berede en 2-er:

”Kuldemontøren 
– For viderekomne”
Denne er planlagt til at ud-
komme til august 2015, og 
er tænkt til at skulle følge 
den norske læreplans VG3 
(den anmeldte bog følger 
den norske læreplans VG2) 
– den skal dække lærlin-
gens behov for speciali-
sering og endeligt hjælpe 
med til, at lærlingen bliver 
en større ressource for 
lærestedet, fordi han med 
bogen er bedre opdateret 
i faget.
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eN STUdereNdeS SYN pÅ UdvIKlINGeN FOr vArMepUMper

DANSK INGeNIØrSTUDereNDe KVITTerer For 
STØTTe FrA AKB’S FoND oG orIeNTerer oM SIT 
SYN PÅ VP-MArKeDeT

Jeg var i første halvdel af 2014 i USA som udvekslingsstudent på universitetet rPI. 
Jeg vil først og fremmest gerne sige mange tak til AKB’s fond for at gøre dette ophold 
muligt økonomisk. 

Under mit ophold holdt jeg et oplæg omkring Danmarks ambitiøse målsætninger for 
energisektoren, heriblandt varmepumpens rolle.
Danmark har ca. 180.000 oliefyr, som befinder sig uden for fjernvarmenetværket. Når 
disse løbende skal udskiftes inden 2030, vil det være oplagt at udskifte dem med var-
mepumper. Varmepumpens forbrugsmønster stemmer godt overens med el-produk-
tionen fra vindmøller. Foreløbige undersøgelser viser, at implementering af varme-
pumper i stor skala vil give en større udnyttelse af vindmølle strømmen samtidig med 
at man vil kunne opnå en årlig besparelse på 3 mia. kr. sammenlignet med nuværende 
installationer. 

Asger Søvsø om 
Co2-udledning:

”En ting er sikkert - skal rege-
ringen nå 2030 målet, så skal 
der ske noget, og salget af 
varmepumper skal øges!”

Der er dog stadig problemer med at få forbrugerne til at investere i varmepumper, 
gennemsnitsprisen på 95.000 kr. og en lang tilbagebetalingstid gør at forbrugerne 
holder igen.

Dansk energi har luftet tanken at en esco model kunne være vejen frem; her vil det 
være en virksomhed som investerer og driver varmepumpen hos forbrugeren, for-
brugeren køber så varme af virksomheden. På den måde fjerner man driften og den 
økonomisk risiko fra forbrugeren, men også en del af den økonomiske gevinst på læn-
gere sigt.

Dette kunne være en god måde at få installeret varmepumper hos forbrugere, som 
ikke selv vil investere i. en ting er sikkert - skal regeringen nå 2030 målet, så skal der 
ske noget, og salget af varmepumper skal øges!

Mvh Asger Søvsø
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AKB-Garanti
Varmepumpefabrikanterne i Danmark skrev for nyligt i en indbydelse til et gå-hjem-
møde: ”Hvordan får vi flere kvalificerede installatører til at søge optagelse på Hånd-
værkerlisten?” og det er rigtigt – der er ikke mange AKB-medlemmer på listen. For 
at blive optaget på energistyrelsens Håndværkerliste over godkendte firmaer skal 
firmaet være tilknyttet en godkendt garantiordning. AKB har i den forbindelse under-
søgt mulighederne for enten selv at oprette en garantiordning med basis i en garan-
tikapital – eller at tilslutte sig en eksisterende ordning – f.eks. VPo- eller BYG-garanti. 
Men uden held.

efter en tur i tænketanken og en del forberedende ar-
bejde, introducerer AKB nu AKB-garanti, udarbejdet 
efter godt samarbejde med Codan og AKB’s advokat. 
Garantien garanterer kunden, at AKB-medlemmet har 
alle godkendelser og ikke mindst ansvarsforsikringer 
i orden. Det har energistyrelsen klappet ja til – så nu 
kan vi igen levere installatører til fabrikanterne. 

Bemærk, at på AKB’s efterårssamling vil AKB-ga-
ranti blive fulgt op af en direkte vej til også at blive 
godkendt Ve-montør, så AKB-medlemmer har mu-
ligheder for at kunne konkurrere med søsterbran-
cher på lige vilkår!

For at blive godkendt, skal AKB’s sekretariat mod-
tage kopi af ansvarsforsikring, certifikat, kvali-
tetsledelse m.m.. Hvis virksomheden bliver god-
kendt, bliver den vist på AKB’s hjemmeside og 
Håndværkerlisten. For administrationen bereg-
ner AKB sig et årligt honorar på kr. 2.000, hvilket 

gør ordningen til den absolut prisbilligste på markedet.

Vedtægter og ansøgning kan læses og downloades fra AKB’s hjemmeside under AKB 
-> Dine Fordele -> Skabeloner

 Ajour2014 Odense Congress CenterTorsdag den 27. november &Fredag den 28. november

Maskinmestrenes erhvervskonference

Kom og vær med, når hele kølebranchen mødes én 
gang om året – kort sagt, det mest oplagte sted at 
få præsenteret den nyeste teknologi, opdatere din 
viden, møde kunder og leverandører samt pleje og 
udbygge dit faglige og professionelle netværk.
CoolEnergy.dk er nu en del af Ajour – maskinme-
strenes erhvervskonference – som i år forventer 
op mod 1.200 deltagere, 180 virksomhedsudstillere 
og 40 forskellige konferenceoplæg.

CoolEnergy.dk har sit helt eget konferencepro-
gram med ekspertoplæg, som er målrettet køle-
branchen. Oplæggene giver dig den nyeste viden 
inden for teknik, lovgivning og økonomi. Der er 
blandt andet oplæg om de nyeste afgiftsregler for 
varme- og køleanlæg, ny bekendtgørelse og EU-for-
ordning om brug af kølemider, energioptimering 
af HFC-køleanlæg, salg af energibesparelser og for-
delene ved ATES/grundvandskøling.

Så er det tid til CoolEnergy.dk  
– kølebranchens største årlige event!

“Tilmelding og yderligere oplysninger  
om CoolEnergy.dk på www.ajour2014.dk
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Vi byder alle velkommen på Ajour 2014  
 

Odense Congress Center 27. og 28. november 
 

Mød os på stand 3849 til en uformel snak om vores produkter, 
lidt godt til ganen og hør hvad vi kan tilbyde dig og din virksomhed 

 
Vi glæder os til at præsentere en spændende nyhed fra Pego Electrical Boards 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FK Teknik A/S – Johann Gutenbergs Vej 11-13 – 8200 Aarhus N 

SAMArbeJde Med MYNdIGhederNe

F-GAS MØDe I MILJØSTYreLSeN
I forbindelse med den nyligt vedtagne F-gas forordning og de kommende danske 
særregler havde formand Lars Thorsen og direktør Kim Valbum meget ubeskedent 
tilskrevet Miljøministeren og bedt om møde med relevante parter i sagen.

Torsdag den 28.08.2014 kl. 10 begyndte mødet med AKB’s faste samarbejdspartner 
i styrelsen, Mikkel Aaman Sørensen, og selv om Mikkel Aaman af mange grunde ikke 
kunne orientere meget om indhold eller tidspunkt for de danske særregler, udspandt 
der sig en meget spændende dialog.

Ikke mindst AKB’s formand fik givet nogle gode orienteringer om, hvad 10 kg-grænsen 
reelt betyder for miljøet i form af ekstra energi- og materialeforbrug. Når de danske 
regler foreligger, fortsætter arbejdet med at få korrigeret KMo’s returordning, samt 
med at få udvidet samarbejdet mellem Arbejdstilsynet og AKB til også at inddrage 
Miljøstyrelsen i udarbejdelsen af kundeorienteringer om regler og love i køle- og var-
mepumpebranchen.

Mikkel Aamann Sørensen tv. fra Miljøstyrelsen i god dialog med Lars Thorsen, formand 
for AKB, om de nye F-gas regler og håndteringen af dem.
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Autoriserede Køle- & Varmepumpe-
firmaers 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.
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nødvendigvis foreningens 
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roskilde Mediecenter
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annoncer m.m.: 
den 5. i lige måneder
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!!! 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

Æresmedlem af AKB, Aksel røhling, gik bort i marts måned 2014 i en alder af 105 år! 
Aksel havde succes som selvstændig erhvervsdrivende med speciale indenfor køle- 
og fryseanlæg og firmaet røhling og Kristensen som Atlasforhandler i Slagelse. 
Aksel solgte virksomheden i 1982 og var rørig til det sidste – bl.a. var Aksel Danmarks 
ældste modtager af idrætsmærket og tog som 100-årig sit 10. idrætsmærke af guld! 
Æret være Aksels minde.

100-årige Aksel Røhling får overrakt sit 
10. Idrætsmærke i guld.

en meget stor ven af kølebranchen, Henning Vendelbo Holm, gik bort i en alder af 85 
sidst i august måned 2014. Henning blev civilingeniør i ’59 og arbejdede på Køleteknisk 
Laboratorium på DTU, hvor han også tog sin Ph.d, og hans hjerte stod AKB og køle-
branchen meget nær. 
Henning var i mange år aktiv i Autorisationsudvalget og mange har mødt Henning som 
censor for Arbejdstilsynet ved de orienterende prøver for opnåelse af køleautorisa-
tion. Som et medlem af AKB’s bestyrelse udtrykte det: ”Henning var en guttermand, 
som stod ved sine ideer og meninger; han eksaminerede mig til min eksamen til auto-
riseret, og her havde vi forholdsvis store diskussioner! 
Æret være Hennings minde.

Nyt medlem 
af AKB:
fÆrch Køl Aps                       
Hesthøjvej 7
7870 roslev

CVr.  34579067

AKB byder velkommen i kredsen 
og ser frem til samarbejdet!
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en cool

sommer til alle!



Med en Codan Care Behandlingsforsikring kan du, som erhvervsdrivende, reducere  
de bekymringer, der naturligt opstår, ved alvorlig sygdom og lange ventelister. 

Vi kan sikre, at du, dine ansatte, din samlever og dine børn kommer hurtigt videre  
efter sygdom eller skader. Endvidere kan vi hos Codan også tilbyde forsikringen til 
ansatte i flexjob. 

AKB har en aftale med Codan om, at medlemsvirksomhederne kan købe en 
Codan Care Behandlingsforsikring på særlige fordelagtige vilkår.

Kontakt os og hør mere om, hvad en  
Codan Care Behandlingsforsikring kan gøre for dig.

Storkøbenhavn  Jan Jørgensen tlf: 33 55 40 67

Sjælland  Sander Jacobsen  tlf: 33 55 37 83

Fyn & Sydjylland 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

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