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leder 

50 millioner ventiler
produceret af danfoss
18. marts 2016 rullede ventil nummer 50 million henover samlebåndet hos danfoss i 
nordborg på Als. 400 inviterede medarbejdere, kunder og gæster deltog i begivenhe-
den og hyldede T2-ventilen, der har skabt vækst igennem de sidste 50 år og bidraget 
med store energibesparelser verden over.  

T2-ventilen spiller en central rolle i køleanlæg globalt, hvor den sikrer korrekt køling af 
fødevarer og indendørskomfort.

I sin åbningstale fortalte Bestyrelsesformand Jørgen mads Clausen “at selv om T2 
ikke er særligt synlig for det blotte øje, så har ventilen den vigtigste funktion som 
hjertet i køleanlægget. Ventilen er baseret på de samme principper som den ventil min 
far mads Clausen udviklede i 1932, og den har formået at holde trit med udviklingen.” 

Allerede for 50 år siden var ingeniørerne på danfoss bevidste om ener-gieffektivitet. 
Igennem de sidste 50 år har T2-ventilen alene sparet 157.000 Gwh. T2s energibe-
sparelse kan dække Argentinas energifor-brug i et år, og den kan forsyne hele Italien i 
seks måneder og danmark i næsten et år. 

Læs mere om T2 på www.t2.danfoss.dk - her finder du også et link til download af 
bogen ”Guldægget fra danfoss”, der er udgivet i forbindelse med T2s 50 års jubilæum.

en fantastisk industribedrift i et lille landbrugsland!

Kim Valbum
direktør
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Cool news

onsdag den 09. marts 2016 gik flaget på hel hos 
AKB. For nøjagtigt 20 år tidligere – lørdag den 
09. marts 1996 kl. 10.00 - afholdt AKB ordinær 
generalforsamling og indvalgte under punkt 8, 
Valg til bestyrelse, Jørgen schreiber enstem-
migt.

en handling, der er gentaget 9 gange siden til 
stor glæde for AKB’s bestyrelse og medlemmer, 
der alle har kunnet drage stor nytte af Jørgen 
schreibers passion og indsigt i kølebranchen. 
stort tillykke og tak til Jørgen for en stor ind-
sats.

nye medlemmer af AKB
Christof Fischer danmark Aps
helge nielsens Alle 6K, st. th., 8723 Løsning
CVr.: 36945079

eL:Con A/s
ryhavevej 50, 8210 Aarhus V
CVr.: 10074185

Kaj rasmussen A/s
Thistedvej 12, 690 Fjerritslev
CVr.: 25881819

AKB ønsker hjerteligt velkommen i kredsen med ønsket om godt samarbejde!

Jubilæum i AKB’s 
bestyrelse
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Cool news

Generationsskifte
Mikkel, Lars og Hen-
rik i et ledigt øjeblik.

der var rift om parkeringspladserne på PI4 
i hinnerup, da Lars Thorsen gav nøglerne 
videre til henrik og mikkel hos Thorsen Kø-
leservice a/s ved markeringen fredag den 
18. marts.

Formanden sendte i øvrigt på møde i fe-
bruar sig selv uden for døren i AKB’s be-

styrelse, da spørgsmålet, om den nye 
status som konsulent i firmaet var i over-
ensstemmelse med vedtægternes krav til 
formanden, skulle besvares. svaret var et 
rungende ja fra den øvrige bestyrelse til 
Lars Thorsen, der for anden gang blev valgt 
som formand for AKB i november 2015 for 
en 2-årig periode – så ro på den front.

Stemningen og maden var i top 
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så kom projektet for de, der ønskede at benytte sig af AKB’s tilbud om overgang til 
Iso9001:2015, i gang. de to medlemsmøder i henholdsvis slagelse og sabroe kom 
godt fra start, og de fleste deltagere blev betrygget i, at hele Iso tankegangen og 
-krav ikke har forandret sig meget.

mange, der ikke deltog, har naturligt overvejet at man enten kan klare opgaven selv 
eller i samarbejde med den vanlige konsulent og tage opgaven til den tid, det er nød-
vendigt inden for den 3-årige ramme, der er til rådighed, før det skal på plads. 

efterfølgende afholdes de efterfølgende 3 workshops ind over foråret for de, der selv 
vil udarbejde en løsning, og hvoraf det første aftalte desværre blev ramt af vinterens 
influenza-epidemi, men selve projektet – det kører videre som planlagt.

Gruppearbejde og lydhørhed – det hører med til ISO-arbejdet!

Projekt Iso9001:2015



codan.dk

Skader og erstatningssager kan gøre livet  
kompliceret for enhver virksomhed. 

d Hos Codan 
er vi altid til at 
tale med 

Derfor er vi glade for, at AKB har valgt at fortsætte samarbejdet med Codan.  
Vi har gennem mange års samarbejde opsamlet stor viden om jeres branche,  
og vi kan derfor tilbyde jer nogle forsikringer og dækninger, som passer til  
jeres behov. 

Har du ikke haft besøg af vores assurandør endnu, så kontakt os for et møde.  
Her kan vi fortælle, hvad AKB’s forsikringsløsning betyder for dig.

04.16 Codan Forsikring A/S, CVR 10529638. Der tages  
forbehold for trykfejl og dækkes med de forbehold og  
undtagelser, der følger af policetekster og betingelser.

Ring til os på 78 75 81 80, og oplys, at du er en 
del af AKB-aftalen.

AKB_Erhversvforsikringer_130x190.indd   1 07/04/16   12.15
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AKB har holdt storvask på brancheaftalerne og haft de 3 mest brugte aftaler i ud-
budsrunde, og det var godt. Godt for aftalerne, godt for medlemmerne og godt for 
leverandørerne at få trykprøvet aftalegrundlaget. og det blev 1 X 2 kan man sige, al 
den stund at én aftale blev samme som nu, men udvidet med en leverandør, én aftale 
blev ændret og én aftale blev fornyet med samme leverandør og således:

Energisparetilskud
AKB har en årrække haft en landsdækkende aftale med seAs-nVe om, at medlemmer 
kan få tildelt energisparetilskud via dem. AKB’s sekretariat indberettet CVr-numme-
ret, så virksomheden derefter kan oprette sig på www.energispareportalen.dk og der 
er tilknyttet en energirådgiver, man kan spørge til råds. denne aftale opretholdes og 
kan benyttes af alle AKB-medlemmer.

energisparetilskud er offentlige midler og ligger derfor ikke i konkurren-ce. og efter 
medlemsønske har AKB derfor også indgået en aftale med energi midt i silkeborg med 
hvem, alle AKB-medlemmer altså også kan entrere. Afregningen herfra er i øjeblikket 
1 øre højere pr. kwh, og der er lidt forskel på, hvor erfarne de to udbydere er på forskel-
lige områder. men også til energi midt er der tilknyttet en energirådgiver, der i øvrigt 
p.t. er maskinmester og som har erfaring med køleopgaver.
For at blive oprettet hos energi midt skal man kontakte:
salgsassistent maria Fænø Jansson, Tlf. 8722 8919, mobil: 6192 8596 
e-mail: mFJ@energimidt.dk 

Brændstof
AKB har en årrække haft en brancheaftale med Q8, men efter medlemsønske er den-
ne aftale opsagt til fordel for en aftale med shell, der har flere stationer og større 
geografisk dækning. samtidigt yder aftalen lidt mere rabat, hvis man tanker op mod 
listeprisen. det skal med, at AKB og Q8 har aftalt, at nuværende brugere kan forblive 
som rabatkunder hos Q8 så længe man ønsker og på de vilkår, man har indgået afta-
len under.

For at benytte medlemsrabatten hos shell, skal man opgive en kampagnekode ved 
registrering. denne kode kan findes på AKB’s intranet under samarbejdsaftaler.

Brancheaftaler
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FÅ RABAT HOS SHELL
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Shell tilbyder AKB’s medlemmer attraktive rabatter på benzin, diesel og vask, hver gang I tanker 
med euroShell Card i Danmark:

• Benzin: 95 øre/liter
• Diesel: 128 øre/liter
• Bilvask: 30 % på enkeltvask

Brændstofrabat gives på listepris inkl. moms – dog faktureres pumpeprisen, hvis den, f.eks. under priskrig,  
er lavere end listeprisen minus rabatten. Det sikrer dig, at du altid får den laveste pris. 

Bemærk! De nævnte rabatter kan ikke kombineres med andre rabatter.

Shell er altid i nærheden
Med mere end 300 stationer i Danmark, er der aldrig langt til den nærmeste Shell-station. Shells stationer 
tilbyder en lang række faciliteter og produkter, der gør besøget hurtigt og effektivt.

Tank kvalitet hos Shell
Hos Shell kan du tanke brændstof af høj kvalitet som f.eks. Shell FuelSave Blyfri 95 og Shell FuelSave Diesel.
Shell FuelSave sikrer en mere effektivt forbrænding og modvirker belægninger i motoren.

Få det store overblik med Shell Card Online
Shells elektroniske faktureringstjeneste gør det der gør det nemt for dig at administrere dine kort og  
euroShell-fakturaer. Du får:

- Nem kortadministration og mulighed for selvvalgte PIN-koder ved bestilling af nye kort
- Et brugervenligt system med adgang døgnet rundt

Ansøg om euroShell Card nu!
Du kan ansøge om euroShell Card på www.shell.dk/firmakort. 

For at blive tilknyttet aftalen, skal du opgive aftalenummer 3F2027 i feltet ”Har du en  
kampagnekode?”, når du ansøger online. 

Har du i forvejen et euroShell kort, som ikke er tilmeldt aftalen, kan du blive tilknyttet ved at kontakte  
Shell og oplyse kundenummer og aftalenummeret. 

Kontakt Shell
Shells kundeservice kan kontaktes på:

Email: kortkundeservice-dk@shell.com

Web: www.shell.dk

Billede
Som topbillede anvendes billedet: 
“Shell_servicestation_forening_600x280px.jpg”.  
Billedet kan rekvireres hos Shell. 
Billedet må ikke strækkes eller beskæres. 
Skal billedet bruges i et andet format, skal Shell 
kontaktes.

Skrift
Shells onlineskrift er Verdana, som vi helst ser an-
vendt. Der kan dog benyttes andre lignende skrift-
typer - groteske - dvs. uden seriffer/“fødder”, hvis 
templaten er opbygget sådan.
 

Skriftfarve
Den mest optimale farve på tekst er 80 % sort - dvs. 
HTML 58595B. (RGB: 89/89/89)
Underoverskrifter i fed i rød - HTML: D42E12 (RGB: 
212/46/18)

VEJLEDNING
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Forsikring
AKB har også haft en forsikringsaftale med Codan i mange år – og den bliver fast-
holdt. AKB spurgte 3 selskaber – herunder naturligvis Codan – der alle afleverede gode 
bud på deres samarbejdstilbud, så beslutningen var ikke helt let.

Codan har en god og stabil produktportefølje, herunder forsikring af kølemiddel og 
tilbyder også en god løsning, hvis man f.eks. ønsker arbejde under produktion forsik-
ret. Codan har i flere situationer vist samarbejdsvilje og fleksibilitet. Ikke alle er enige 
i dette, og det står enhver frit at vælge selskab, men rigtig mange AKB-medlemmer 
benytter Codan, og det har også spillet ind i valget. Codan tilbyder nu som tidligere 
10% rabat på alle ejendomsforsikringer, 20% på alle løsøreforsikringer og 20% på alle 
motorkøretøjsforsikringer.

Ved første henvendelse til Codan, skal man huske at nævne AKB medlemsrabat for 
assurandøren, da selskabet har gennemført organisationsændringer, så ikke alle ken-
der alt til husaftalerne endnu!

Tilskud fra VE til proces er blevet lettere med standardansøgninger
energistyrelsen har lanceret standardansøgninger til tilskud fra Ve til Proces. den 
bygger på standardforudsætninger som faste priser og normtale på den forbrugte 
energi før og efter konverteringen, samt faste omkostninger i forbindelse med driften 
af energianlægget, og der er generelt færre dokumentationskrave og enklere proce-
durer – f.eks. skal brændselspriser ikke længere dokumenteres.

For at kunne anvende standardansøgning skal
1.  Ansøgt støttebeløb være mindre end 500.000 kr
2.   der skal konverteres fra fyringsolie, fuelolie, naturgas, LPG (til korntørring) eller 

lignende
3.  der skal konverteres til flis, halm, træpiller eller varmepumpe

Falder projekter uden standardprocedurer, kan man naturligvis søge på traditionel vis. 
mere information om Ve til proces tilskudsordningen kan fås hos energistyrelsen på 
tlf. 3392 6700. vejledning, ansøgningsskema og regneark til alle ansøgningstyper fås 
her http://www.ens.dk/node/796/ansoegningsmateriale
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Kurser i køle- og varmepumpeteknik 2016
husk at AKB-medlemmer også får 10 % rabat ved køb af kurser i køle- og varmepum-
peteknik hos Teknologisk Institut. Kataloget for 2016 strutter af gode tilbud inden for 
både traditionelle områder som grundlæggende køleteknik, energioptimering, store 
varmepumper til industri og fjernvarme, Co2 og nh3. 
se mere på www.teknologisk.dk/kurser.



PEGO ECP 200 EXPERT PULSE – for elektronisk ekspansionsventil  

 
Mulighed for ”Real time” afrimning 

Direkte eller pump-down stop af kompressor 
Anvend eks. Danfoss AKV elektronisk ventil 

_________________________________ 
 
 

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

 

 
_________________________________ 

 
Vi ønsker alle et rigtig dejligt forår samt en udbytterig sommer 

 

 

 
www.fkteknik.dk 
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det FAGliGe HJØrne V. KiM VAlBUM

Gruppering af de
nye kølemidler?
AKB har modtaget spørgsmål om, hvilke grupper kølemidlerne r1234yf, r1234ze og 
r32 skal henføres til? 

spørgsmålet kan være tvetydigt på den måde, at i følge Iso-standarder er gruppe 1 
kølemidler ikke brændbare, og i gruppe 2 er enkelte kølemidler let brændbare. men iflg. 
Trykudstyrsdirektivet er gruppe 1 fluida (herunder kølemidler) defineret som farlige 
og yderst brandfarlige, og gruppe 1 er de kølemidler, der ikke falder ind under gruppe 2. 

Bekendtgørelse no. 100 - kølebekendtgørelsen – om anvendelse af trykbærende ud-
styr (der altså følger Trykudstyrsdirektivets angivelser) grupperer i bilag 7 anlægsty-
per med deraf følgende certifikatkrav 

A.  Anlæg med mere end 2,5 kg og mindre end 50 kg kølemiddel af gruppe 2 
(grundcertifikat) 

B. Anlæg med mere end 2,5 kg kølemiddel af gruppe 2 (mellemcertifikat) 
C.  Anlæg med mere end 2,5 kg og mindre end 50 kg kølemiddel 

uanset arten af kølemiddel (udvidet grundcertifikat) 
d.  Anlæg med mere end 2,5 kg kølemiddel uanset arten af kølemiddel 

(udvidet certifikat)

dette indebærer, at hvis et af de nævnte kølemidler er i gruppe 1, skal man have C- el-
ler d-certifikat for at arbejde med fyldninger over 2,5 kg. 

AKB-nyt kunne indhente beredvilligt svar fra pålideligste hold; fra tidligere ansat hos 
danfoss og nu selvstændig konsulent Asbjørn Vonsild:

”r32 og r1234yf er gruppe 1, r1234ze er gruppe 2, og når jeg siger gruppe 1 og 2 er 
det iflg. trykudstyrsdirektivet (Ped), hvor gruppe 1 er den farlige.
 
desværre definerer kølemiddelstandarderne, AshrAe34 og Iso817 nogle andre klas-
ser, nemlig A1, A2L, A2, A3, B1, osv. og her er 1 den ufarlige. de definerer heller ikke 
brændbart helt på samme måde, derfor bliver klassificeringen af 1234ze lidt ulogisk.
men humlen er, at man ikke må blande de to kategoriseringer sammen. når man følger 
en378, skal man bruge A2L klassen for hFo’erne; men når man laver sin Ce dekla-
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- alt til klima- og køleanlæg
April 2016

Nu forhandler vi 
vindues unit fra
• FK er med Inverter rotationskompressor
• FK opfylder EU’s energidirektiv ErP
• Kølemiddel R32
• Anvendelsesområde: Udetemperatur 18-43 °C / rumtemperatur 16-30 °C
• El-tilslutning 230V/1/50Hz

FK260 og FK360

Ny salgsingeniør i Ballerup
Emil Nøttrup Hechmann

Vi kan med glæde oplyse, at vi pr. 1. april har ansat 
Emil Hechmann som salgsingeniør i Ballerup.

Emil er 27 år og er nyuddannet maskinmester fra 
Maskinmesterskolen i København.

Emil har under studieforløbet haft en særlig inte-
resse for køleanlæg og har derfor naturligvis også 
lavet sit bachelorprojekt i køleteknik.

Projektet omhandlede udskiftning af eksisterende 
HFC blæstkøleanlæg til et moderne transkritisk 
CO2-køleanlæg.
Emil har således allerde i en uddannelsessituation 
beskæftiget sig med at optimere et køleanlæg - 
både økologisk, driftsøkonomisk og regulerings-
teknisk.

Vi forventer os meget af Emil og håber I vil tage 
godt imod ham i branchen.
 

Emil Hechmann
Dir. telefon: 4420 0606
Mobil: 9244 1454
Mail: erh@hjj.dk

AKB HJJ april 2016.indd   1 05-04-2016   15:23:48



2 3

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

Mitsubishi Inverter Split
Single og Multi - op til fire indedele

Klimaanlæg til professionelle

Vælg mellem flere modeller i 
forskellige størrelser:

• To slags loftkassetter
• Lofthængt
• Væghængt
• Kanaltilslutning

Alle modeller har lavt lydniveau
og en høj SCOP
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Hazard Classification

Standard 34 assigns an identifying reference letter and 
number to each refrigerant to classify it according to 
the hazard involved in its use.

The capital letter designates a toxicity class based on 
allowable exposure. The numeral denotes flammability. 

For example, Standard 34 defines two safety 
classifications for toxicity. Class A denotes refrigerants 
of lower toxicity, and class B denotes refrigerants of 
higher toxicity.

For flammability, there are three classifications 
and one subclass.  The three main flammability 
classifications are class 1, for refrigerants that do not 
propagate a flame when tested as per the standard; 
class 2, for refrigerants of lower flammability; and 
class 3, for highly flammable refrigerants such as the 
hydrocarbons.

Although there are classifications, there are extreme 
ambient conditions which, coupled with the refrigerant 
nature, can lead to higher toxicity.

ASHRAE recently updated the safety classification 
matrix to include a new flammability subclass 2L, for 
flammability class 2 refrigerants that burn very slowly. 
Some HFOs, which have very low global warming 
potential, are mildly flammable and are classified as 
A2L. This indicates that they are of lower toxicity and 
have low burning velocity.

Standard 15 

ASHRAE Standard 15, Safety Standard for 
Refrigeration Systems, sets forth requirements to help 
protect people and property where refrigeration facilities 
are located.  Further information is available in the  
current edition of ANSI/ASHRAE Standard 15-2013.

Personal injury and property damage can result from a 
number of origins, such as rupture of a part with flying 
debris, release of refrigerant from a fracture or fire 
resulting from or intensified by burning, or deflagration 
of escaping refrigerant or lubricant. In addition, 
personal injury can result from the accidental release of 
refrigerants in inadequately ventilated spaces; narcotic 
and cardiac sensitization effects; toxic effects of vapor 
or the decomposition products due to vapor contact 
with flames or hot surfaces; corrosive attack on the 
eyes, skin, or other tissue; or freezing of tissue by 
contact with liquid.

rering (og anvender sit kølemontørcer-
tifikat som grundlag for installationer og 
lignende – red. bemærkning) iht. Ped, så 
skal man bruge Ped fluid gruppen.”

Til orientering indskyder AKB-nyt her om 
AshrAes standard 34, der er med til at 
definere iflg. en378

standard 34 tildeler kølemidler referen-
cebogstav og –nummer med henblik på 
at klassificere det i henhold til den fare, 
det medfører at anvende dem. det store 
bogstav betegner en fareklasse baseret 
på tilladt eksponering, og tallet angiver 
brændbarhed.

For toksicitet eller giftighed er der to sik-
kerhedsklassificeringer. Klasse A beteg-
ner kølemidler med lavere giftighed og 
klasse B betegner kølemidler med højere 
giftighed.

For brændbarhed er der tre klassifika-
tioner og én underklasse. Klasse 1 for 
kølemidler, der ikke udbreder en flamme, 
når de standardtestes; klasse 2 for køle-
midler med lav brændbarhed; og klasse 3 
for meget brandfarlige kølemidler, såsom 
kulbrinterne.

AshrAe har i sin opdaterede klassifice-
ring udvidet med en ny brændbarhed un-
derklasse 2L for klasse 2 kølemidler, der 
brænder meget langsomt.

nogle hFo’er, som har meget lavt globalt 
opvarmningspotentiale, er mildt brand-
farlige og klassificeres som A2L. dette 

indikerer, at de har lav toksicitet og lav 
brændhastighed. r32 og hFo-erne 1234 
yf og ze er iflg. standard 34 og en378 
klassificeret at tilhøre gruppe A2L

men hvordan ved man, at ze er gruppe 2 
iflg. Ped? hvem definerer det og hvor-
dan? og på hvilket grundlag?
 
”Ped har en liste af kriterier der definerer 
gruppe 2, i denne liste refereres til CLP 
regulativet, som definerer brændbarhed 
ved 20° C. da ze først brænder omkring 
30° C, er den gruppe 2.

en378 definerer brændbarhed efter 
Ashrae 34 dvs. ved 60°C. derfor er ze 
brændbar i en378 og defineret A2L.”

*A2L og B2L er kølemidler med lav brænd-
barhed med en maximal brændhastighed 
≤ 10 cm/s. Efter UNEP & ASHRAE – Facts-
heet 1 – Update on New Refrigerants De-
signation and Safety Classifications
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Certifikatkrav
A pro pos certifikatkrav spørger mange til kravene for at få en højere certifikattype. 
efter aftale med den Jydske haandværkerskole bringer vi her hierarkiet for optjening 
af kursus- og erfaringskrav for at nå næste trin.

Bemærk især, at en ændring fra A- til B-certifikater ikke længere er begrænset til 6 
måneders arbejde på kølanlæg med mere end 50 kg kølemiddel af gruppe, men også 
af erhvervelsen af 5 dages-kursus 40035 i Køleteknik Kommercielle køleanlæg med 
Co2 som kølemiddel. det samme gør sig gældende for opnåelse af d-certifikat, der 
fordrer gennemførelse af 5-dages kurset 44709 Køleteknik drift og optimering af 1- 
og 2-trin ammoniakkøleanlæg. 

de 2 nævnte kurser har de nyere uddannede køleteknikere fra dJh med i bagagen, så 
her kræves kun erfaringen for at udskifte certifikattypen. 

Retrofit 
et medlem spørger: der reklameres med XP 40 som erstatning for r404a og med 
lavere GwP; men må man skifte r404a ud med XP40, hvis anlægget er over 10 kg? 
hvis nej, hvor står det henne?

det må man ikke - miljøstyrelsens hjemmeside informerer, at 

”en udskiftning af kølemiddel vil blive betragtet som etablering af et nyt anlæg. dette 
er derfor kun lovligt, hvis fyldningen er mellem 150 gram og 10 kg hFC. dette gælder 
også, selv om der er tale om et drop-in kølemiddel ved f.eks. reparation el. lign, lige-
som det ikke er tilladt at konvertere fra et hFC kølemiddel til et andet, med mindre 
fyldningen ligger mellem 150g og 10 kg.”

opteon XP 40 er en hFC – det er en blanding af r-32/125/1234yf/134a - og de er alle 
hFC-er, og selv om det har en lav GwP (drivhuseffekt) og anlægget i sin tid var lovligt 
med mere end 10 kg. kølemiddelfyldning, må fyldningen med det nye kølemiddel altså 
ikke være over 10 kg. 

Krav til enkeltstående bygning med køleanlæg?
et medlem skal installere et køleanlæg for en virksomhed, hvor anlægget er tænkt 
som en selvstændig enhed. spørgsmålet er, om der skal iagttages særlige energi/ 
isoleringsregler for ”bygningen”? mht. støjafgivelse og tekniske installationer over-
holdes gældende regelsæt naturligvis. 
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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
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havde anlægget stået inden døre, skulle bygningen overholde isoleringsregler iht. 
Bygningsreglement m.m., men er der regler af denne type for selvstændige bygninger, 
som vel bedst kan beskrives som et maskinrum, der skal iagttages?

AKB-nyt tyggede lidt på henvendelsen og spurgte roskilde, Kommune, der beredvil-
ligt svarede:

I henvendelsen skrives nogle gange køleanlæg og andre gange kølebygning. men 
begge tilfælde, både køleanlæg og en bygning, der indeholder køleanlæg, er omfattet 
af bygningsreglement. det betyder, at anlægget / bygningen kræver byggetilladelse, 
og det / den skal overholde bygningsreglementet, evt. lokalplan og andre regler, der 
gælder for den pågældende ejendom. For så vidt angår regler om energi og isolering, 
gælder bestemmelserne i kap. 7 i bygningsreglementet for bygninger. Isoleringskra-
vene er forskellige fra bygning til bygning, og de er afhængige af, om bygningen skal 
anvendes til ophold og opvarmes til mindst 15 grader eller den er uopvarmet. F.eks. er 
det i kap. 7.3.2 angivet isoleringskrav som uværdier for bygningsdele i bygninger der 
opvarmes til over 15 grader og bygninger til mellem 5 og 15 grader.     

med tak til
Ahmad sima, Byggesagsbehandler, erhvervsafdelingen, roskilde Kommune

NH3-anlæg i bygning?
et medlem spørger: Tidligere var der en række restriktioner omkring installering af 
ammoniakanlæg i bygninger med ophold. men må man i dag opstille et Ammoniak 
køleanlæg inde i en bygning en etage under en kantine og kontorer. og hvis man må, 
hvilke regler skal man iagttage og evt. hvor står det henne?

AKB-nyt hentede god hjælp til svaret hos AKB’s samarbejdspartner på området, For-
Ce Certification A/s. Bent schmidt skriver således udførligt:

I Bek. 100 bilag 7 samt i AT-vejledning B.4.4 vedr. opstilling af køleanlæg angives:
Ved anlæg med mere end 25 kg. fyldning, er der krav om et maskinrum. hvorledes et 
maskinrum skal være indrettet, er nøje beskrevet i både AT vejledning B.4.4 samt i ds/
en 378-3. 

det er f.eks. krav vedr. 
•         Ventilation
•         Nødafbryder
•         Gasdetektor og alarm
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•         Nødbelysning
•         NH3 masker/øjenskyller

der er ligeledes spørgsmål om flugtveje, som man skal være opmærksom på. dette er 
beskrevet i AT vejledning A.1.10 Flugtveje og sikkerhedsbelysning.

spørgsmålet er her, om man må opstille et Ammoniak køleanlæg inde i en bygning en 
etage under en kantine og kontorer. og hvis man må, hvilke regler skal man iagttage 
og evt. hvor står det henne?

Jf. B.4.4 pkt. 4.1: 1. afsnit:
Virksomheden skal opstille køleanlæg, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt 
fuldt forsvarligt at passe, reparere og vedligeholde det. Anlægget skal stilles op, så 
det ikke kan volde personskade. når virksomheden stiller anlægget op, skal det være 
op-stillet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, fx i forhold til udslip af 
gasser og støjbelastning. et inspektionsorgan, som skal kontrollere opstillingen, kan 
rådgive i en konkret situation. her er der fx gjort direkte opmærksom på forhold vedr. 
udslip af gasser og støjbelastning.

Jf. B.4.4 pkt. 4.1: det separate maskinrum for et køleanlæg: sidste ”pind”:
et rum med køleanlæg, som er tæt lukket (forseglet) i forhold til opholdsrum, er om-
fattet af samme regler, som gælder for maskinrum.

Jf B.4.4 pkt. 4.1.2: 
I maskinrum med gruppe 1-kølemiddel er det af stor betydning for personsikkerhe-
den, at mindst én dør fører ud til det fri eller til en nødudgang.

Jf. bekg. 100 bilag 7: afsnit 2
når køleanlæg med mere end 25 kg kølemiddelfyldning opstilles i bygning, skal kom-
pressor, receiver, olieudskiller og lignende placeres i et eller flere maskinrum, hvor der 
ikke er faste arbejdspladser.

normalt er det kun anlægsdele underlagt kondensatortryk, der kræves opstillet i et 
maskinrum. men hvis andre dele af køleanlæg opstilles i bygning i nærhed af opholds-
rum, så vil der være krav om at de rum hvor disse dele opstilles også indrettes jf. krav 
om maskinrum 

ds/en378-3 afsnit 5.15.1
Krav om mindst en-times brandmodstand vedr. døre samt konstruktion medfører at 
maskinrum skal konstrueres som selvstændig brandcelle.
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ovenstående kan ”koges sammen til”, at nh3 køleanlæg må gerne opstilles i samme 
bygning som kantine og kontorer men:
• Alle køleanlægsdele skal placeres i maskinrum.
• Alle maskinrum skal være indrettet i.h.t. At vejledning B.4.4 samt DS/EN 378-3
• Maskinrum skal konstrueres som selvstændig brandcelle
• Der skal fra hver maskinrum være flugtvej til det fri eller til en ”nødudgang” 
(nødudgang er defineret i AT-Vejledning A.1.10 Flugtveje og sikkerhedsbelysning.)

Lovgivning omkring afgift på HFC gasser. 
hvor i processen betales kølemiddelafgift. hvis vi påfylder kølemiddel selv, hvordan 
så? og hvis vi udfører til andet land, og de ikke har hFC-afgift, skal man ikke svare 
afgift? 

det normale er, at importøren ansøger og bliver godkendt til at have oplag af varer, der 
skal svares punktafgift af. der skal svares afgift af det importerede hver måned – af 
hFC-gasser skal svares 15 øre pr. GPw (Co2-ækvivalent), dog max. 600 kr. pr. kg. men 
det er kun, hvis du selv importerer, man behøver at bekymre sig om det. dvs. at hvis 
du køber enten anlægget med kølemiddel på eller kølemidlet i flasker hos en grossist, 
har grossisten betalt afgift af kølemidlet.

I kan selv ansøge om at blive oplagshaver. I skal så have et registreringsbevis: ”sKAT 
udsteder bevis for registreringen til de registrerede virksomheder. registrering for 
punktafgifter vil fremgå af registreringsbeviset under punktet Afgift. Beviset kan 
også rekvireres af virksomheden på www.skat.dk via Tastselv.”
hvis I skal sende noget til udlandet, hvor der ikke er afgift, kan I enten – hvis I er 
oplagshavere og altså har betalt afgift, modregne beløbet – eller, hvis I er et ganske 
”normalt” firma med en udenlandsk kunde, der har købt kølemiddel, der er betalt afgift 
af, søge om at få afgiften retur (hvis beløbet er over en vis bagatelgrænse). det svarer 
lidt til at søge om godtgørelse af moms, når man eksporterer. skat skriver selv om det 
på http://www.skat.dk/sKAT.aspx?oId=1946664 I skal have en blanket 29.002, der 
skal udfyldes og returneres. og sKAT skriver i øvrigt: 

”Ikke-bestillingssvarende varer eller lignende:

Varemodtagere kan få godtgjort afgiften af varer
- der genudføres
-  eventuelt tilintetgøres på grund af fejl eller af andre grunde ikke svarer til bestil-

lingen eller
- fordi de er leveret ved en åbenbar fejltagelse, og returneres.



Virksomheden skal kunne fremlægge dokumentation for, at der er betalt afgift af va-
rerne, og at den udenlandske leverandør har erkendt den forkerte leverance eller lig-
nende i form af kreditnota eller faktura om erstatningsleverance eller lignende.

hvis varerne genudføres, skal virksomheden kunne fremlægge samme dokumenta-
tion som kræves for tilbagebetaling af moms. se d.A.10.1.2.2.”

det er almindeligt, at man ved arbejde på transportmateriel – altså lastbiler og bus-
ser, der kører i europa – får godtgjort afgiften uden problemer. 

AKB-nyt benyttede lejligheden til at spørge ind til kotumer hos kollegerne på nærmar-
kederne Tyskland, sverige og norge.

Fra Tyskland har dr. matthias schmitt fra BIV deutschland svaret, at der ikke er afgift 
på kølemiddel i Tyskland, og Per Jonasson hos svenska Kyl & Värmepumpföreningen 
angiver nyttigt, at:

den enda avgift som finns på köldmedier i sverige är en så kallad återtagningsavgift. 
I dagsläget ligger den på knappt 30 seK/kg oavsett köldmedium och finns för att be-
tala grossisternas hantering av gammalt köldmedium. den avgiften betalar installa-
tören direkt när han köper köldmediet av grossisten. oBs att det alltså inte är någon 
pant, utan en avgift som inte återbetalas.
däremot har vi ingen Co2-skatt/avgift på köldmedium liknande det som finns i norge 
och danmark.

og fra VKe i norge – Foreningen for Ventilasjon, Kulde og energi skriver Bransjesjef 
Kulde, stig rath:

man betaler avgift, og den viderefaktureres til sluttbruker, som så får avgiften tilbake 
når hFK leveres inn som avfall.
du kan sjekke ut pris og hvilke kuldemedier som omfattes av avgiften på:
 
http://www.skatteetaten.no/hfkpfk 

sidstnævnte hjemmeside kan i øvrigt anbefales til enhver, der ønsker at arbejde med 
kølemiddel i, ind i eller ud af, norge.

det FAGliGe HJØrne V. KiM VAlBUM
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teMA-ArtiKel

Vi skal reducere vores Co2-udledning - og bl.a. eU opstiller spilleregler for dette.
energieffektivisering er en af de vigtigste faktorer i denne sammenhæng, faktisk 
tilskrives energieffektivisering op mod 49% af den samlede reduktion. I europa for-
ventes energieffektivisering at stå for mere 60% af reduktionen i udledningen af de 
skadelige drivhusgasser i 2030. 

I eU er energieffektivisering sikret gennem en række centrale direktiver:
•  Energieffektiviseringsdirektivet (EED), som bl.a. foreskriver energisyn af større virk-

somheder
•  Bygningsdirektivet (EPBD), som stiller overordnede krav til bygningsrelaterede tek-

nologier
•  Ecodesigndirektivet, som stiller miljøkrav og minimumskrav til effektiviteten af 

energiforbrugende og visse energirelaterede produkter
•  Energimærkningsdirektivet, som stiller krav til energimærkning af produkter

– en ViGtiG BriK
til redUKtion AF
Co2 UdledninGen

ECODESIGN OG
  ENERGIMÆRKNING

af Esben Vendelbo
Foged, Sektions-
leder i Køle- og
Varmepumpe-
teknik, Tekno-
logisk Institut
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På nationalt plan forventes besparelserne fra ecodesign og energimærkning at være 
5.640 Gwh i 2020 og 7.169 Gwh i 2030. Besparelserne forventes at være fordelt imel-
lem husholdninger og industri med henholdsvis 45 og 55 %. ecodesignkravene for-
ventes at stå for 85% af besparelserne og energimærkning 15%.
 
Hvorfor ecodesign -  vi har jo allerede bygningsreglementet
det fælleseuropæiske samarbejde omkring ecodesignkrav til energirelaterede pro-
dukter udvider paletten af produkter, hvor der stilles krav om energieffektivitet. Ind-
førsel af ecodesignkrav vil også styrke den frie bevægelighed af produkter på det 
indre europæiske marked, da kravene til produkterne vil være de samme i alle eøs-
lande (eU, norge, Island, Lichtenstein, schweiz og Tyrkiet).

Generelt gælder det, at ecodesignkravene stadig gælder sideløbende med kravene i 
bygningsreglementet, og begge sæt krav skal overholdes. det er altså ikke længere 
tilstrækkeligt blot at søge information omkring gældende regler i bygningsreglemen-
tet.

Produkter kan være undtaget for ecodesign, hvilke produkter kan ses i afsnittet ”Gen-
stand og anvendelsesområde” i ecodesignforordningen.

Energimærkning – en hjælp for slutbrugeren 
energimærkning forventes at resultere i en mindre del af de samlede energibesparel-
ser, hvilket delvist skyldes, at de energimærkede produkter allerede overholder eco-
designkravene, og yderligere besparelser derfor blot kan opnås ved at slutbrugeren 
vælger det mere energibesparende produkt, og delvist at færre produkter er omfattet 
af energimærkningskrav.
energimærker benyttes, hvor køber ikke forventes at være en professionel indkøber, 
f.eks. ved køle-/fryseskabe, vinkølere og minibarer, varmepumper til rumopvarmning 
og brugsvandsopvarmning, storkøkken køleskabe og køleborde. 

et specielt energimærke er indført for ”pakke-produkter”, dvs. når en kedel (herun-
der varmepumper) kombineres med f.eks. solvarme. dette ”pakkemærke” skal leveres 
ved salg af ”pakke-produktet” og vil ofte resultere i en højere samlet effektivitet end 
for basiskedlen alene. Condensing units og chillers er undtaget for energimærkning.

Krav til produktinformation
der stilles forskellige krav til, hvilken produktinformation leverandøren skal stille til 
rådighed. de strengeste krav er i relation til ecodesign, hvor der ofte stilles krav til at 
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fulde testresultater stilles gratis til rådighed på en offentlig tilgængelig hjemmeside. 
det anbefales at nærlæse i den enkelte forordning, hvilke krav der gør sig gældende 
for en specifik produktkategori. 
Krav til oplyst data veksler mellem forordningerne, f.eks. kan det være ok, at oplyst 
data for et produkt er omregnet fra testdata via interpolering eller extrapolering, og 
for et andet produkt er der ingen krav om, at oplyst data skal være baseret på test. 
sekretariatet for ecodesign og energimærkning, der på vegne af energistyrelsen ud-
fører markedsovervågning af køle- og varmpumpeanlæg på det danske marked, oply-
ser, at dokumentationen for de oplyste data skal være tilstrækkelig til, at der ikke kan 
sås tvivl om, at de oplyste data er korrekte. I praksis betyder det ofte, at oplyst data 
kan beregnes, men kun ud fra data der er valideret ved test, og at det kan dokumen-
teres, at de ved omregningen fundne data er korrekte. det er leverandørens ansvar at 
fremlægge denne dokumentation.

Hvor finder jeg relevante forordninger for et konkret produkt?
der findes meget nyttig information via energistyrelsen (ens.dk), nordsyn (norden.
org), nVo (nvo.no), eCeee (eceee.org) og europakommissionen (ec.europa.eu). 
For de konkrete produktkategorier anbefales det at besøge de relevante forordninger 
for at sikre at krav overholdes. Forordningerne kan findes på energistyrelsens hjem-
meside (www.ens.dk/ecodesign).

Eksempel på energimærkning af et produkt, her en varmpumpe til gulvvarme.
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Udvalgte produktkategorier, der allerede er omfattet eller bliver omfattet af ecode-
sign- og energimærkningskrav.

Forordninger gældende for henholdsvis ecodesign og energimærkning
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Energimærkningsberegner
der findes et par nyttige værktøjer, som man selv kan anvende til udarbejdelse af 
energimærker:
• Simple energimærker: http://eepf-energylabelgenerator.eu/en/eepf-labels
•  Pakke energimærket: http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/dokumenter/side/

kedel-og_varmepumpe-energimaerkningsberegner_3_1_2016.xlsm

Bliv skarp på krav og regler
Teknologisk Institut tilbyder netop nu kurset ”ecodesign, energimærkning, Br15 og 
andre regler for køle- og varmepumpetekniske produkter”, som gennemgår kravene 
for en lang række køle- og varmepumpetekniske produkter samt gør dig i stand til 
selv at udarbejde dokumentationsmaterialet, som kræves i de nye eU-forordninger. 
Kurset har særligt fokus på varmepumper og airconditionsystemer samt de mange 
nye køleprodukter, som fra næste år bliver omfattet af kravene. her kan du læse mere 
om kurset: www.teknologisk.dk/k27558. Ved tilmelding gennem AKB får du 50% ra-
bat.

For yderligere information kontakt esben Vendelbo Foged, Teknologisk Institut, på 
telefon 72202046

Forordninger gældende for henholdsvis ecodesign og energimærkning
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