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xxxxxleder 

sommer 
Foråret lakker mod enden, og det kan vel snart kaldes sommer - og det har, efter hvad 
man kan se på de sociale medier og jobopslag, været et godt forår for branchen efter 
en del mere eller mindre magre år. 

så ser det ud som om, at det går stærkt i kølebranchen igen.  også i bestyrelsen har 
der været nok at se til. Vi har, som det kan ses længere inde i bladet, skrevet et brev 
til ministeren i en lidt anden tone, end vi ellers plejer, vedrørende sagen med certifikat 
til arbejde på anlæg over 2,5 kg på rullende materiel - som tilsyneladende sker med 
velsignelse fra Arbejdstilsynet.  

derudover er vi begyndt at se på kølemiddelspolitikken i danmark - eller manglen på 
samme. der sker en rivende udvikling af nye kølemidler og køleanlæg, så hvis vi ikke 
handler og gør noget ved lovgivningen, ender vi med at blive et u-land, som ikke er 
med fremme, som vi ellers bryster os med at være; men det er en større opgave og 
nok ikke noget, der sker fra dag til dag. 

sommeren er lige om hjørnet, og jeg håber, at vi for en gang skyld får en lang og varm 
sommer, som kan give noget omsætning.

God sommer

Lars Thorsen
Formand
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Cool news

nye medlemmer af AKB
Kaj rasmussen A/s
Thistedvej 12
9690 Fjerritslev
CVr.: 25881819

seAs-nve strømmen A/s
Att.: Hans Kristensen
Hovedgaden 36
4520 svinninge

Kool solutions Aps
Mølleparken 1
7080 Børkop
Cvr.: 37668427

sr-teknik
Tjørnevænget 19
6064 jordrup
Cvr.: 34300046

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

Flytning
solen, Marianne Friis, bestyrelses-
formand, ledelse, medarbejdere, 
leverandører og kunder strålede om 
kap, da AKB-medlemmet PACCo i 
roskilde den 2. juni markerede, at 
de efter 25 år i Himmelev var flyttet 
til nye og større lokaler på Lange-
bjerg 29 B i roskilde.

Langebjerg ligger tæt på motorve-
jen og har gode P-pladser, hvilket 
er godt for et firma, der udfører sti-
gende antal ventilations- og klima-
opgaver i ikke mindst Hovedstads-
regionen.

solen skinnede på alle – servicebi-
lerne var hjemme – og kagen smag-
te fantastisk hos PACCo. 
AKB ønsker stort tillykke med de 
fremtidsrettede 
faciliteter!
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Cool news

jubilæum
AKB-medlemmet Advansor A/s fejrede 10 års jubilæum den 3. juni 2016 på adressen 
i Aarhus. Advansor er historien om de 2 unge ingeniører fra Teknologisk Institut, der 
virkeliggjorde drømmen om selv at bygge Co2-baserede køle- og varmepumpeanlæg. 
senere er virksomheden solgt til Hillphoenix og tæller alligevel tæt på 100 medarbej-
dere. 

Man.dir. Kim G. Christensen Ib Bæk jensen fra den jydske Haandværkerskole benyt-
tede lejligheden til at få sig en god kølesnak, mens Advansors grej stod flot og bagte i 
solen og kaffen var friskbrygget!

AKB ønsker hjerteligt 
tillykke med eventyret, 
der lykkedes!
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siden sidst

erFA-møde Vestsjælland
onsdag den 11. maj havde erFA-gruppe Vestsjælland under kyndig ledelse af Chri-
stian Ildor fra Kalundborg Køleservice A/s og Thomas Møller fra rex Køleinventar sat 
hinanden stævne med udfordringer og konkurrencen i kølebranchen, samt hvordan vi 
med enkelte handlinger kan optimere med 25 % .

som altid var der god stemning og kampgejst på mødet i sorø.

næste møde i erfA-gruppen er fastsat til 
onsdag den 21. september kl. 16:00.
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ny bestyrelse i dansk Køledag
onsdag den 18. maj afholdt dKd generalforsamling hos Ziegler service i Kastrup. Ge-
neralforsamlingen kunne med glæde konstatere, at planen om langsomt at bringe 
dKd på økonomisk fode igen er lykkedes på den måde, at der for første gang i et par år 
var et overskud – godt nok beskedent på kr. 52.368 – og med en egenkapital på nu kr. 
365.416, samt at der på årets danske Køledag i november 2015 også var godt besøgt 
af AKB-medlemmer, der benyttede sig af muligheden for igen at komme gratis ind på 
udstillingen om fredagen.

næste dKd vil derfor blive i samme spor, når det afholdes under hatten Ajour 2016 
den 24. - 25. november.

som aftalt holdt bestyrelsen skiftedag blandt ejerne, så bestyrelsen det næste år vil 
være som følger:
Formand: Morten juel skovrup, IdA-KVT
næstformand: jan Hansen, IdA-KVT
Kasserer: Kim Valbum, AKB
sekretær: Brian Ziegler, AKB

DKD’s bestyrelse
Fra venstre: 
Brian Ziegler, AKB. 
Jan Hansen, IDA-KVT, 
Kim Valbum, AKB. 
Lisbeth Groth Haastrup, MFM (direktør DKD), 
Ulrich Basse, Udstillerrep., Brian Adamsen, Maskm. Foren., 
Morten Juel Skovrup, IDA-KVT.
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Area
AreA - european refrigeration, Air Conditioning and Heat Pump Contractors – som 
også AKB er medlem af - afholdt den årlige generalforsamling og medlemsmøde i 
dublin, fredag den 13. og lørdag den 14. maj 2016.

organisatorisk blev Per jonasson fra sverige genvalgt til præsident, og samtidigt fik 
skandinavien et ekstra medlem i bestyrelsen med stig rath fra norge – et valg, som 
AKB støttet varmt og var med til at få i stand. På samme møde blev soIsAd, den tyrki-
ske køle- og varmepumpebrancheforening, optaget som medlem i AreA, der nu tæller 
23 medlemmer i 20 lande. 

AREA’s bestyrelse 2016 f.v.: 
Marco Buoni, I. Wolfgang Zaremski, D. 
Per Jonasson, S. Coen van de Sande, NL. 
Graeme Fox, UK. Stig Rath, N

F.v. 
Kadir Isa, SOISAD, TR. 
Per Jonasson, S. 
Kivanc Aslantas, TR

AKB benytter her og nu lejligheden til samtidigt at bringe en efterlysning: eu-Kom-
missionen overvåger udviklingen af HFC-priserne til at måle effekten af fase-down 
ordningen. Öko-recherche, som nu står for arbejdet, må ikke selv kontakte virk-
somheder. derfor anmoder AreA og AKB, om nogle af vore grossister og / eller di-
stributørselskaber vil acceptere at deltage, så vi alle kan få et retvisende billede af 
prisudviklingen. rapporteringen vil være på kvartalsbasis. spørgeskemaer til service-
virksomheder og oeM’er kan downloades fra Öko-recherche’s hjemmeside:
www.oekorecherche.de/en/projects-references/supporting-eu-f-gas-policy 



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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Generalforsamling i KMo 
Tirsdag den 24. maj 2016 kl. 10:00 blev der ringet med klokken ved KMo’s årlige ge-
neralforsamling i Vestergade 28, 4000 roskilde. sekretariatschef Torkil Høft kunne 
berette om øget samarbejde med Miljøstyrelsen – bl.a. som følge af den nye F-gas 
forordning. 

det er en glæde, at vi i danmark kan tilbyde gratis F-gas beviser og returordning, 
der – modsat i det øvrige europa – er gratis for virksomhederne og montørerne. og 
jævnfør KMo’s regelsæt § 14 stk. 2 skal KMo være omkostningsneutral og ikke op-
samle formue. I dette lys må årets økonomiske resultat på kr. 52.000 konstateres at 
være tilfredsstillende, al den stund KMo har indført og stadig arbejder med en større 
IT-omlægning for at få både mere self-service og en cloud-baseret løsning. det sidste 
går fint, men selv-service kommer nok først for nogle, når de har været igennem en 
fornyelse eller lignende én gang uden knuder.

Generalforsamlingen vedtog i 
øvrigt, at det samlede miljøtil-
læg pr. 01.07.2016 er på kr. 25,-/
kg HFC, som opkræves hos slut-
kunden. I grossistledet opkræves 
20,- kr./kg HFC. differencen på 
kr. 5,-/kg dækker således instal-
lations- eller servicefirmaets 
omkostninger i forbindelse med 
rapportering til KMo.

der betales, fra miljøtillægget, til 
KMo-sekretariatet, et uændret 
beløb pr. kg solgt HFC på kr. 5.00/
kg HFC excl. moms. 

samtidigt tilbagebetales natur-
ligvis kun returbeløb for retur-
kølemiddel, der er købt via KMo-
ordningen.

KMO’s bestyrelse pr. 24.05.2016 – f.v. 
Kim Valbum, AKB – Formand. Lars Larsen, AGA. 
Jens Brandt, Brenntag. Torkil Høft, KMO. 
Claus Bo Jacobsen, H. Jessen Jürgensen – Kas-
serer. Henrik Lohse fra Ahlsell havde desværre 
måttet melde afbud pga. andet presserende 
arbejde.
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service af over 2,5 kg. kølemiddel-
fyldning på rullende materiel 

som nævnt i lederen af formand Lars Thorsen i dette AKB-nyt har AKB desværre 
måttet beslutte at gå lidt hårdt til beskæftigelsesministeren i sagen om godken-
delse af service på anlæg over 2,5 kg kølemiddel på rullende materiel af montører 
med kun få ugers kursus som faglig baggrund. 
Læs selv her AKB’s henvendelse til ministeren:

Beskæftigelsesministeriet Roskilde 2016-05-11
Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen
Ved Stranden 8, 1061 København K

vedr.: Amu-kursus nr. 48176.

Kære jørn neergaard Larsen

Autoriserede Køle- & Varmepumpefirmaers Brancheforening – AKB – har besluttet at 
anmode om dit samarbejde i en sag, der skader branchen.

Køle- og varmepumpeanlæg er især underlagt to myndigheder. Miljøstyrelsen, der 
lovgiver på kølemiddelområdet, herunder eu’s regelsæt; samt Arbejdstilsynet, der 
lovgiver på området for trykbærende udstyr, hvortil køleanlæg hører.

I Bek. 100 – Kølebekendtgørelsen er i Bilag 7 punkt 4 således angivet, at ”Ved anlæg 
med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel skal det årlige eftersyn udføres af en certi-
ficeret montør fra et kølefirma”. desuden skal virksomheden jf. Bek. 100 for at udføre 
”Årligt eftersyn af anlæg med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel” være sagkyndig, 
der i samme udlægges: ”Virksomhed, som har et certificeret kvalitetssystem opbyg-
get efter ds/en Iso 9001 ”Kvalitetsstyringssystemer - systemkrav” for den pågæl-
dende beskrevne aktivitet.”
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disse to krav er reelt køle- og varmepumpebranchens autorisationskrav og tages 
endog meget alvorligt i branchen, bl.a. fordi det også er beskyttelse mod firmaer uden 
sagkyndighed.

At blive certificeret montør kræver en 4-årig uddannelse som køletekniker fra den 
jydske Haandværkerskole i Hadsten eller f.eks. uddannelse som maskinmester. 

efter ønske fra dI og Metal igangsatte Arbejdstilsynet i 2014/15 et samarbejde med 
Arbejdstilsynet om udarbejdelse af AMu-kursus 48176, der ”….udbydes til mekanikere 
der arbejder eller ønsker at arbejde med service og reparation af bus og lastvogne 
(rullende materiel) med fyldemængde over 2,5 kg.” (AutoVidencenter Vejle i annonce).  
AMu-målet blev godkendt og placeret under fælleskompetencebeskrivelse FKB 2246 
Køretøjsområdet.

dette udbud har rystet branchen. dels har man kørt sagen for lukkede døre, og dels er 
det en kortslutning af branchens autorisation.

AKB har efterfølgende rettet henvendelse til Arbejdstilsynet i sagen 
og fået det svar, at 

”du spørger, hvorvidt Arbejdstilsynet har godkendt det kursus, som du har vedhæftet 
en beskrivelse af.
 
jeg kan oplyse, at det ikke er Arbejdstilsynets område at godkende sådanne kurser. 
Arbejdstilsynet har derfor ikke forholdt sig til det pågældende kursusmateriale.

Venlig hilsen

Michael Scheer
Arbejdstilsynet,
Arbejdsmiljøfagligt Center
Mail:  mis@at.dk”



AKB nYT  I  nr. 3  I  junI 2016
15

@

@

siden sidst

en henvendelse til Industriens uddannelser, som er branchens samarbejdspartner 
på uddannelsesområdet, kunne imidlertid oplyse, at 

”det er således min klare opfattelse af Arbejdstilsynets godkendelse af kurset, sam-
menholdt med det grundige forarbejde med udarbejdelsen af samme, barsler for, at 
gældende krav og lovgivning til fulde er overholdt.

Ved yderligere spørgsmål af lovmæssig karakter henviser jeg til Michael scheer, 
sagsbehandler ved Arbejdstilsynet, som kan kontaktes på telefon 7220 9738.
 
Med venlig hilsen

Thomas Holm Norup
Uddannelseskonsulent, Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI)
Industriens Uddannelser
Tlf. 33 77 91 11     Mobil 23 63 59 79 (direkte)”

en henvendelse til Arbejdstilsynet om at få aktindsigt og angivet journalnummer på 
mødereferater blev besvaret med – og henvendelsen var sendt CC til Michael scheer 
i Arbejdstilsynet:

”Vedr. aktindsigt om beslutningsnotat om uddannelses- og kvalifikationskrav for 
arbejde med servicering og vedligeholdelse m.v. af klimalæg på busser og lastbiler.

Brancheforeningen har ved brev af 22. februar 2016 anmodet om aktindsigt i alle 
dokumenter med betydning for beslutningsnotat om uddannelses- og kvalifikati-
onskrav til bus- og lastvognsmekanikere, som servicerer, vedligeholder og reparerer 
klimaanlæg (A/C anlæg) og lign. monteret på busser og lastbiler.

Arbejdstilsynet kan oplyse, at der ikke er andre dokumenter med betydning for pro-
blemstillingen ved mødet den 5. marts 2015 end selve det beslutningsnotatet af 7. 
april 2015, som brancheforeningen allerede er i besiddelse af.

Venlig hilsen
Ingo Jensen
Jurist”
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Lignende henvendelse til undervisningsministeriet medførte imidlertid straks, at de 
tilkendegav, at beslutningsnotatet har journalnummer 20150027272 hos Arbejdstil-
synet, og at undervisningsministeriet har godkendt AMu-uddannelsen efter anmod-
ning fra Metalindustrien og med henvisning til AT’s arbejde.

ovenstående giver anledning til en række kommentarer fra AKB:

1. Hvorfor udfærdiger AT et kursus, der strider mod deres egen lovgivning i bek. 100, 
bilag 7, om krav til uddannelse for at udføre arbejdsopgaver?

2. Hvorfor forsøger uddannelsesleder på syddansk erhvervsskole, jesper Beck Holm, 
i en telefonsamtale at forklare, hvad AT har instrueret ham i, at det drejer sig kun 
om arbejde på egne anlæg (såkaldt e-certifikat), når det udbydes til kommercielle 
værksteder, der udelukkende udfører arbejde for andre?

3. Hvorfor udfærdiger AT et kursus, der lover, at man må arbejde med kølemiddel-
fyldninger på over 2,5 kg., når Miljøstyrelsens og eu’s regelsæt klart udtrykker, at 
man skal være sagkyndig for at udføre samme arbejde, og at kursisterne dermed 
ikke kan godkendes efter eu’s F-gas direktiv – i danmark under navnet KMo-god-
kendelse?

4. Hvorfor skriver Michael scheer, som er kølebranchens ekspert i Arbejdstilsynet, at 
han ikke har arbejdet med sagen, når det klart fremstår alle andre steder, at han har 
udført arbejdet?

5. Hvorfor er der ikke journalnummer på notatet fra Arbejdstilsynet, hvor kurset 
besluttes, og hvorfor vil AT ikke oplyse noget, på trods af skriftlig henvendelse og 
samtidigt angive, at ”…der ikke er andre dokumenter med betydning…..” – når man 
skriver sådan, er der jo så andre dokumenter. udover at det er uhørt arrogant, må 
den pågældende jurist ikke stille sig over loven i en lovlig henvendelse om aktindsigt. 

AKB må konkludere af ovenstående:

-  Arbejdstilsynet er AKB’s myndighed, men som man ikke kan stole på og som lyver 
for os, og som undergraver vores godkendelser.

- Arbejdstilsynets jurist unddrager os oplysninger, vi har legal adgang til.
-  Arbejdstilsynet fratager i realitet branchen sin autoritet gennem counter-produk-

tivt lovgrundlag.



Ahlsell Ref

Brøndby • Aarhus • Kolding • Aalborg

Kundeservice 
Tlf. 4324 1717 • AhlsellRef@ahlsell.dk

www.ahlsell.dk

Rørisolering
- også til CO2 anlæg

• Effektiv isolering af kølerør
• Godkendt til temperatur område -57 °C op til 125 °C.
• Brandklasse EL i henhold til testmetode EN/ISO 11925-2
• Godstykkelse 6, 9, 13, 19, 25 eller 32 mm
• Pladeisolering 6, 9, 13, eller 19 mm
• Med og uden klæb
• Bredt sortiment i tilbehør

- isoleret set. Bliver du vores bedste kunde!
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-  dI og Metal har foretaget magtfordrejning over for Metalindustriens uddannelser 
med Arbejdstilsynet som værktøj

-  Køle- og Varmepumpebranchens uddannelse som køletekniker har lidt et alvorligt 
skibbrud.

Med baggrund i ovenstående skal AKB derfor anmode ministeren om at trække god-
kendelsen af AMu-kursus nr. 48176 tilbage. du er den eneste, der kan hjælpe os, og 
vi satser på din opbakning til en hel branche.

Lars Thorsen, formand Kim Valbum, direktør

udover nedenstående fine kvittering for modtagelse af brevet fra 
Beskæftigelsesministeriet, har AKB dog hidtil intet hørt fra ministeren. 

Fra:  BM Postkasse BM@bm.dk sendt: on 11-05-2016 21:31
Til:  Kim Valbum
emne:  Tak for din henvendelse til Beskæftigelsesministeriet. 

Tak for din henvendelse til Beskæftigelsesministeriet.
Vi vil behandle din henvendelse, så snart det er muligt.

Venlig hilsen
Beskæftigelsesministeriet 

Thank you for your email. 
You will receive a reply to your enquiry as soon as possible.
 
Yours sincerely
Ministry of Employment
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- alt til klima- og køleanlæg

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

CMP
Kompakt varmepumpe uden udedel

R410A
A+

CMP23I er et AERMEC klimaanlæg, der 
ikke kræver en udedel. Der skal  blot 
bores to huller på 162 mm i væggen for 
luftcirkulation.

• Ideel løsning til privat og erhvervmæssig brug
• Vertikal installation
• Lavt energiforbrug

CMP23I er udstyret med et touch kon-
trolpanel installeret på enheden, men 
leveres også med en fjernbetjening, der 
kan fastgøres til enhedens panel med 
den indbyggede magnet.

Juni 2016
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HJJ - din kølegrossist

SOMMERTILBUD

• Højde på 60x60 loftkassetter kun 26 cm
• Højde på  90x90 loftkassetter 
   kun 24,5 eller 28,7 cm
• Alarmudgang
• Indgang for ekstern on/off styring

 42QTD024DS 4-vejs loftkassetter

Ved køb af sæt med 4-vejs loftkassette eller loft/gulv model, 
medleveres gratis en rulle 20 meter dobbelt præ-isolerede 
kobberrør, som passer til anlægget.
Gælder for ordre afgivet i juni og juli måned 2016 og  
leveret i august

42QZL024DS lofthængt/gulv model 
• Alle 5 størrelser kan monteres både som 
   lofthængt eller gulvmonteret.
• Indgang for ekstern on/off styring
• Alarmudgang
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• Indgang for ekstern on/off styring

 42QTD024DS 4-vejs loftkassetter

Ved køb af sæt med 4-vejs loftkassette eller loft/gulv model, 
medleveres gratis en rulle 20 meter dobbelt præ-isolerede 
kobberrør, som passer til anlægget.
Gælder for ordre afgivet i juni og juli måned 2016 og  
leveret i august

42QZL024DS lofthængt/gulv model 
• Alle 5 størrelser kan monteres både som 
   lofthængt eller gulvmonteret.
• Indgang for ekstern on/off styring
• Alarmudgang
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- alt til klima- og køleanlæg

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

CMP
Kompakt varmepumpe uden udedel

R410A
A+

CMP23I er et AERMEC klimaanlæg, der 
ikke kræver en udedel. Der skal  blot 
bores to huller på 162 mm i væggen for 
luftcirkulation.

• Ideel løsning til privat og erhvervmæssig brug
• Vertikal installation
• Lavt energiforbrug

CMP23I er udstyret med et touch kon-
trolpanel installeret på enheden, men 
leveres også med en fjernbetjening, der 
kan fastgøres til enhedens panel med 
den indbyggede magnet.

Juni 2016
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Iso 9001:2015
desværre har AKB’s projekt Iso9001:2015 været hårdt ramt af sygdom fra projektle-
derne, hvorfor projektet er udsat til efter sommerferien, hvor alle forventes at være 
tilbage med ny energi og gå-på-mod. AKB holder medlemmerne orienteret, så snart 
der sker en ændring.

I mellemtiden kan de, der næsten ikke kan vente, måske hente hjælp i en ny håndbog 
fra dansk standard: ”Audittjekliste til den nye Iso 9001”. Med audittjeklisten skriver 
ds, at man her har et værktøj, som bl.a. kan anvendes til:
 opbygning og implementering af et nye ledelsessystem
 Analyse af eksisterende ledelsessystem
 identificering af ændring i ledelsessystemet på baggrund af 
 den nye standard
 intern audit

Tjeklisten henvender sig til alle, som arbejder med ds/en 9001, bl.a. kvalitetsche-
fer, interne auditorer og procesejere. Bogen ds-håndbog 192:2016 andrager i køb kr. 
695,- e.m., ekspedition og forsendelse. AKB-nyt har ikke selv haft lejlighed til at stu-
dere bogen nærmere.

den anden-årlige europæiske køleudstilling 
i nürnberg, Chillventa, afholdes i år 11. – 13. 
oktober 2016. AKB arbejder på i samarbejde 
med dansk Køledag at arrangere en fælles 
tur til Chillventa. 

Målet er at få en fælles erfaring og sam-
arbejde om, hvor der er mest at hente på 
Chillventa. AKB arrangere således i 2012 en 
meget vellykket fællestur til nürnberg. Pro-
grammet, tider, priser osv. for 2016 er ikke 
på plads endnu, men AKB-nyt hører meget 
gerne fra interesserede deltagere, så vi kan 
lodde stemningen på forhånd.
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KMo
nogle spørger – ikke mindst, når de skal have fornyet deres KMo-godkendelse – om 
ikke KMo er frivillig, og hvad der egentlig ligger til grund for kravet, og hvad når man 
selv vil starte en virksomhed?

KMo svarer: Alle kan starte en kølevirksomhed/afdeling, hvis virksomheden ikke 
håndterer køleanlæg med fyldninger over 2,5 kg.

Virksomheder over 2,5 kg kræver en Iso 9001 certificering i henhold til trykudstyrs-
bekendtgørelsen nr. 100 med særlig opmærksomhed på bilag 7. Ingen andre former 
for certificering er lovlige, da der i bekendtgørelsen er fastslået at det skal være en 
Iso certificering.

ud over det skal virksomheden også leve op til eu’s regler, hvis man arbejder med HFC 
kølemidler.

AKB svarer til det med frivilligheden: KMo-godkendelse er den danske F-gas godken-
delse, som er lovpligtig i hele eu, og den skal fornyes hvert femte år. I danmark betales 
KMo via gebyr på kølemiddel, så det er gratis for operatører at få godkendelsen for-
nyet – modsat i mange andre eu-lande - man skal blot bede KMo om det.

det er frivilligt at indberette brug af kølemiddel til KMo, fordi den nye F-gas forordning 
forpligter virksomhederne til at opbevare alle data vedrørende anvendelse af kølemid-
del i virksomheden i 5 år, så det behøver ikke at ligge hos KMo mere.

Klapjagt?

AKB modtager en del henvendelser fra medlemmer, der kan se især svenske og tyske 
virksomheder krydse grænsen med kølemiddel og udføre certifikat-belagt arbejde, 
uden at godkendelserne i orden. Medlemmerne forventer ofte ved en telefonisk hen-
vendelse, at AKB ”fixer” sagen. det er imidlertid ikke så simpelt – af mange grunde.

det FAGliGe HJØrne V. KiM VAlBUM
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det FAGliGe HJØrne V. KiM VAlBUM

I danmark er man uskyldig, til det modsatte er bevist (modsat i nogle lande vi helst 
ikke vil sammenlignes med!), og en tidligere test viser, at som oftest har både svenske 
og tyske montører de bedste papirer, som er helt i orden. Kravet om Iso-godkendelse 
– og for Tysklands vedkommende afgift på kølemiddel - er et rent dansk anliggende, 
og mange udenlandske montører kender ikke til danske regler og er således ikke i ond 
tro, når de udfører deres arbejde som anvist af deres mester. 

så vi skal altså bevise, at noget ulovligt er foregået, hvis vi skal foretage en anmel-
delse. AKB kender jo sjældent hverken firma eller kunden, så derfor er det op til den, 
der henvender sig at dokumentere det ulovlige. AKB har på sin hjemmeside en blanket 
til indberetning, og en af grundbetingelserne her er foto-dokumentation. AKB stiller 
ikke kravet om foto-dokumentation for at være bureaukratiske; men ellers kan vi ikke 
få myndighederne til at tage sagen. 

et eksempel er firmaet Alcatherm fra Flensborg. Firmaet nævnes, for AKB har tidli-
gere formået Arbejdstilsynet at give firmaet en offentlig sur smiley og krav om at få 
Iso9001-godkendelse, da firmaet arbejder med store anlæg. nu ved vi jo ikke, om de 
så har efterkommet kravet – så derfor har AKB’s direktør indgået aftalen med Ar-

bejdstilsynets tilsynschef for sønderjylland, at ”I den konkrete sag kan 
du fremover skrive til mig, når Alcatherm er i landet igen. det er vigtigt, at 
du orienterer om præcis adresse, hvad de laver og hvilken overtrædelse 
af arbejdsmiljøloven, der er tale om; så giver det os de bedste muligheder 
for at handle på henvendelsen.” AKB sender hermed opfordringen videre 
til folk i marken, hvis man skulle falde over, at Alcatherm eller andre fir-
maer, har foretaget bevisligt ulovligt arbejde. 

Vor søsterorganisation Tekniq har i øvrigt praktiseret gennem en årræk-
ke at indberette ulovligheder til politiet, men her må man konstatere, at 
antallet af bøder til uautoriserede virksomheder, der udfører autoriseret 

arbejde, er faldet drastisk på kun to år. således blev der kun udstedt 4 bøder af poli-
tiet i 2015 for uautoriseredes udførelse af autoriseret arbejde, selv om Tekniq i 2015 
indbragte 76 sager og ikke mener, at der er sket et fald i udførelsen. det er altså op ad 
bakke at få myndighederne på banen – så husk kameraet næste gang, du selv ser en 
ulovlighed og ønsker at indberette det!
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Absorption er fremtiden 
Af cilvilingeniør Lars sønderby nielsen og civilingeniør Per rasmussen

Absorptionsvarmepumper glimrer ved korte tilbagebetalingstider og lave drifts-
omkostninger. det bliver nøgleord i fremtiden. I varmeforsyningen er dette på vej 
i dag, men der er lige så store muligheder inden for køling. det gælder om at ud-
nytte den ”gratis” termiske energi.

Værdien af en varmepumpe er fundamentalt set, at den kan nyttiggøre spildenergi 
ved lave temperaturer til brugbar energi ved en højere temperatur, som kan anven-
des til f.eks. rumopvarmning. Anvendes varmepumpen til køleformål er princippet det 
samme, blot med den forskel, at det er varmepumpens kolde side, som nyttiggøres. I 
disse år er varmepumper med stor hast på vej ind i det danske energisystem, både i 
vores bygninger og i fjernvarmen.

hvorfor termisk drevne varmepumper?
I modsætning til traditionel kompressordrevet varmepumpe, som anvender dyr høj-
kvalitets elektricitet som drivenergi, anvender en absorptionsvarmepumpe termisk 
energi. den termiske drivenergi kan være hedt vand, damp, røggas eller varme fra 
en gasbrænder. I alle tilfælde vil termisk drivenergi være billigere end el og på et var-
meværk har man ofte den nødvendige termiske drivenergi ”gratis” til rådighed, idet 
varmen, som anvendes i processen, leveres tilbage til fjernvarmen.  

energieffektiv fjernvarme
I fjernvarmeværker er den mest oplagte mulighed at øge energieffektiviteten ved at 
anvende absorptionsvarmepumpen til røggaskøling. de fleste varmeværker har ef-
terhånden fået installeret economizere, som køler røggassen ned til nogle få grader 
over fjernvarmens returtemperatur. det betyder dog stadig, at en stor mængde ener-
gi spildes og ledes ud gennem skorstenen, ofte ved omkring 50°C. Med en absorpti-
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onsvarmepumpe kan røggassen køles ned under 20°C, hvilket betyder, at den sidste 
rest af tilgængelig energi kan anvendes i fjernvarmen. 

Køling
Kølebehovet i hele vores bygningsmasse er stadigt stigende. dette skyldes dels nye 
skærpede krav til bygningers klimaskærm og tæthed og dels, at vi oplever mere eks-
treme vejrtyper med varmere sommerperioder. samtidig stiger vores krav til komfort 
og indeklima løbende, og dermed behovet for bæredygtige løsninger til at imøde-
komme kølebehovet inden for en stadigt strammere energiramme. Her er koldt vand 
produceret via en absorptionsproces den ideelle løsning. Absorptionsprocessen kan 
foregå hos fjernvarmeselskabet i forbindelse med fjernkøling eller ude hos kunden. 

Køling med fjernvarme
distribueret køling drevet af fjernvarme (min. 70°C) vil være en oplagt forretningsmu-
lighed for fjernvarmeværkerne, idet der er størst behov for køling om sommeren, hvor 
fjernvarmeværkerne har et varmeoverskud og desuden det nødvendige ledningsnet. 
designes vores bygninger til højtemperaturkøling, f.eks. i form af vandbårne køle-
systemer integreret i gulve, vægge og lofter, kan disse forsynes med relativt høje 
temperaturer sammenlignet med traditionelle kølesystemer. På grund af de store 
overflader vil vandtemperaturen, som skal tilføres kølefladerne, ligge tæt på rum-
temperaturen, hvilket er ideelt for en absorptionskølemaskine.

gasdrevne varmepumper og kølemaskiner 
et andet spændende perspektiv er gasdrevne absorptionsvarmepumper. disse har 
gennem mange år været udbredte i andre lande end danmark, f.eks. i Tyskland. Med 
gasdrevne absorptionsvarmepumper eller kølemaskiner udnyttes vores gasressour-
cer langt bedre og til gavn for miljø og økonomi. desuden vil de danske gasressourcer 
kunne strækkes længere og forlænge tidsperioden, hvor danmark ikke er afhængig af 
importeret af gas.   

drift og vedligehold
udgifterne til vedligehold af en absorptionsvarmepumpe er minimale. Varmepumpen 
har ingen bevægelige dele ud over cirkulationspumpen, hvilket bevirker, at service 
som følge af nedslidte delkomponenter forekommer yderst sjældent. det anbefales 
blot at kontrollere den anvendte LiBr én gang årligt og sørge for løbende at overvåge 
varmepumpens driftsdata.
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sådan virker en absorptionsvarmepumpe
I modsætning til en traditionel varmepumpe, som drives af en el- eller motordrevet 
kompressor, drives en absorptionsvarmepumpe af en højtemperatur-energikilde.
det kan være røggasser, hedt vand eller damp.

I lighed med en el-drevet varmepumpe indeholder en absorptionsvarmepumpe en 
fordamper, hvor der optages energi fra den kolde kreds samt en kondensator, hvor der 
afsættes varme til forbrug (fjernvarme). Anvendes maskinen til køleformål afsættes 
varmen fra kondensatoren i et køletårn. Absorptionsvarmepumpen har ikke nogen 
kompressor, men indeholder i stedet en absorper og en desorper. I desorperen tilfø-
res den nødvendige energi til at drive processen og i absorperen afsættes yderligere 
energi til fjernvarme eller køletårn.

Absorptionsvarmepumper drives  af 
en højtemperatur-energikilde.
det kan være røggasser, hedt vand 
eller damp.
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fordamper (1)
 Vand sprayes over rør og fordamper ved lavt tryk
 energi optages fra lavtemperaturenergikilden

Absorber (2)
 LiBr absorberer vanddampe og fortyndes
 energi afgives til fjernvarme eller køletårn

generator (3)
 Hedt vand tilføres i rør
 LiBr-opløsning koger og koncentreres

Kondensator (4)
 damp afkøles til væske
 Kølevandskreds optager varme

28

Absorption er fremtiden
Absorptionsvarmepumper 
glimrer ved korte 
tilbagebetalingstider og 
lave driftsomkostninger. 
Det bliver nøgleord i 
fremtiden.  
I varmeforsyningen er 
dette på vej i dag, men der 
er lige så store muligheder 
inden for køling. Det 
gælder om at udnytte den 
”gratis” termiske energi.

Af civilingeniør  
Lars Sønderby Nielsen og 
civilingeniør Per Rasmussen

Værdien af en varmepumpe er funda-
mentalt set, at den kan nyttiggøre 
spildenergi ved lave temperaturer til 
brugbar energi ved en højere tempe-
ratur, som kan anvendes til f.eks. rum-
opvarmning. Anvendes varmepum-

pen til køleformål er princippet det 
samme, blot med den forskel, at det er 
varmepumpens kolde side, som nyt-
tiggøres. I disse år er varmepumper 
med stor hast på vej ind i det danske 
energisystem, både i vores bygninger 
og i fjernvarmen.

Hvorfor termisk drevne 
varmepumper?
I modsætning til traditionel kompres-
sordrevet varmepumpe, som anven-
der dyr højkvalitets elektricitet som 
drivenergi, anvender en absorptions-
varmepumpe termisk energi. Den ter-
miske drivenergi kan være hedt vand, 
damp, røggas eller varme fra en gas-
brænder. I alle tilfælde vil termisk driv-
energi være billigere end el og på et 
varmeværk har man ofte den nødven-
dige termiske drivenergi ”gratis” til rå-
dighed, idet varmen, som anvendes i 
processen, leveres tilbage til fjernvar-
men.  

Energieffektiv fjernvarme
I fjernvarmeværker er den mest oplag-
te mulighed at øge energieffektivite-

Absorptionsvarmepumpe

Spildvarme

Primær energi

Leveret varme

Leveret varme

Fordamper

Desorber

Absorber

Kondensator

Varmeveksler
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ten ved at anvende absorptionsvar-
mepumpen til røggaskøling. De fleste 
varmeværker har efterhånden fået in-
stalleret economizere, som køler røg-
gassen ned til nogle få grader over 
fjernvarmens returtemperatur. Det be-
tyder dog stadig, at en stor mængde 
energi spildes og ledes ud gennem 
skorstenen, ofte ved omkring 50°C. 
Med en absorptionsvarmepumpe kan 
røggassen køles ned under 20°C, hvil-
ket betyder, at den sidste rest af til-
gængelig energi kan anvendes i fjern-
varmen. 

Køling
Kølebehovet i hele vores bygnings-
masse er stadigt stigende. Dette skyl-
des dels nye skærpede krav til bygnin-
gers klimaskærm og tæthed og dels, 
at vi oplever mere ekstreme vejrtyper 
med varmere sommerperioder. Sam-
tidig stiger vores krav til komfort og 
indeklima løbende, og dermed beho-
vet for bæredygtige løsninger til at 
imødekomme kølebehovet inden for 
en stadigt strammere energiramme. 
Her er koldt vand produceret via en 

Figur 1. Sådan virker en absorptionsvarmepumpe.

figur 1. sådan virker en absorptionsvarmepumpe.
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Processen i absorptionsvarmepumpen foregår under vakuum, hvilket betyder, at 
vand, som sprayes ud over rørene i fordamperen, vil fordampe ved lav temperatur og 
dermed optage energi fra fordamperkredsen. Til at opretholde det nødvendige lave 
tryk anvendes en saltopløsning af LithiumBromid (LiBr), som absorberer vanddam-
pen. Koncentrationen af LiBr-opløsningen opretholdes af desorperen (også kaldet 
generatoren), hvor vanddampe koges af LiBr-opløsningen og ledes til kondensatoren.

dansk leverandør af verdens førende producent 
eneXio er en dansk virksomhed, som er en højt specialiseret leverandør af absorptions-
varmepumper til industri og fjernvarmeværker. eneXio har eta bleret et partnerskab 
med den kinesiske koncern Broad for design, salg og service af absorptionsvarme-
pumper i norden. Broad er verdens største og førende producent af absorptionsvar-
mepumper. de har solgt flest og er størst world-wide og har samtidig den længste 
garanterede levetid. de udviklede de første varmepumper for næsten 25 år siden.
Broad har blandt andet et overvågningscenter, der gennem 24 timers overvågning 
sikrer den optimale drift af varmepumperne.

dansk eksempel
I Hjørring installeredes for 
et par år siden danmarks 
hidtil største varmt-
vandsdrevne absorptions-
varmepumpe. det er en 
Broad-varmepumpe, som 
udnytter spildvarmen fra 
røggassen til at producere 
13Mw højtemperatur vand 
til fjernvarmen i området. Fordelen ved denne løsning er, at absorptionsvarmepum-
pen udnytter energien i røggassen maksimalt og dermed sparer brændsel og mind-
sker emissionerne betydeligt.
det er den første absorptionsvarmepumpe, som kan præstere en temperaturforskel 
på 75°C mellem fjernvarmefremløb og kølevandet, som tilføres varmepumpens for-
damper. der spares årligt flis, som omregnet til olie svarer til 600 tons og 1.800 tons 
Co2. Tilbagebetalingstiden er 2,7 år. se figur 2 på side 32.
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Korte tilbagebetalingstider
nedenfor følger nogle korte eksempler på installationer, bemærk de lave tilbagebe-
talingstider:

1. hjørring varmeforsyning fik installeret en 13 Mw. 
 Tilbagebetalingstid 2,7 år.
2.  Qualcomm’s hovedkvarter i usA fik installeret tre anlæg, som blev brugt til kø-

ling. Kapacitet var 17 Mw. Tilbagebetalingstid 1,7 år.
3.  madrid lufthavn. seks enheder med total kølekapacitet på 19,8 Mw. Tilbagebe-

talingstid 1,0 år.
4.  dlf i indien. 270 Mw kølekapacitet. 33 enheder. 
 Tilbagebetalingstid 1,5 år.
5.  costanera center, chile. 30 Mw. Tilbagebetaling 1,3 år.

Figur 2.
13 Mw absorptions-varmepumpe i Hjørring.
Broad har 24 timers overvågning af installationen. det sikrer optimal drift.
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Model: BDH1000
Heating Capacity: 13MW/unit
Heat Input: 170°C Hot Water
Low-temp. W.: 20°C/10°C
Heating water: 57°C/83°C
Heat COP: 1.3

absorptionsproces den ideelle løs-
ning. Absorptionsprocessen kan fore-
gå hos fjernvarmeselskabet i forbin-
delse med fjernkøling eller ude hos 
kunden. 

Køling med fjernvarme
Distribueret køling drevet af fjernvar-
me (min. 70°C) vil være en oplagt for-
retningsmulighed for fjernvarmevær-
kerne, idet der er størst behov for kø-
ling om sommeren, hvor fjernvarme-
værkerne har et varmeoverskud og 
desuden det nødvendige ledningsnet. 
Designes vores bygninger til højtem-
peraturkøling, f.eks. i form af vandbår-
ne kølesystemer integreret i gulve, 

83°C

57°C

170°C

155°C

20°C

10°C

From biomass Boiler

From Chimney Cooling Cycle

To Heating Net

BOARD
Heat

Pump

vægge og lofter, kan disse forsynes 
med relativt høje temperaturer sam-
menlignet med traditionelle kølesy-
stemer. På grund af de store overflader 
vil vandtemperaturen, som skal tilfø-
res kølefladerne, ligge tæt på rumtem-
peraturen, hvilket er ideelt for en ab-
sorptionskølemaskine.

Gasdrevne varmepumper 
og kølemaskiner 
Et andet spændende perspektiv er 
gasdrevne absorptionsvarmepumper. 
Disse har gennem mange år været ud-
bredte i andre lande end Danmark, 
f.eks. i Tyskland. Med gasdrevne ab-
sorptionsvarmepumper eller kølema-

Figur 2.
13 MW absorptions-
varmepumpe i Hjørring.

skiner udnyttes vores gasressourcer 
langt bedre og til gavn for miljø og 
økonomi. Desuden vil de danske gas-
ressourcer kunne strækkes længere og 
forlænge tidsperioden, hvor Danmark 
ikke er afhængig af importeret af gas.   

Drift og vedligehold
Udgifterne til vedligehold af en ab-
sorptionsvarmepumpe er minimale. 
Varmepumpen har ingen bevægelige 
dele ud over cirkulationspumpen, 
hvilket bevirker, at service som følge 
af nedslidte delkomponenter fore-
kommer yderst sjældent. Det anbefa-
les blot at kontrollere den anvendte 
LiBr én gang årligt og sørge for løben-
de at overvåge varmepumpens drifts-
data.

Sådan virker en 
absorptionsvarmepumpe
I modsætning til en traditionel varme-
pumpe, som drives af en el- eller mo-
tordrevet kompressor, drives en ab-
sorptionsvarmepumpe af en højtem-
peratur-energikilde.
Det kan være røggasser, hedt vand el-
ler damp.
I lighed med en el-drevet varmepum-
pe indeholder en absorptionsvarme-
pumpe en fordamper, hvor der opta-
ges energi fra den kolde kreds samt en 
kondensator, hvor der afsættes varme 
til forbrug (fjernvarme). Anvendes ma-
skinen til køleformål afsættes varmen 
fra kondensatoren i et køletårn. Ab-
sorptionsvarmepumpen har ikke no-
gen kompressor, men indeholder i ste-
det en absorper og en desorper. I 
desorperen tilføres den nødvendige 
energi til at drive processen og i absor-
peren afsættes yderligere energi til 
fjernvarme eller køletårn.
I figur 1 illustreres, hvordan en absorp-
tionsvarmepumpe virker. t

BroAd
heat

pump
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ny køleteknologi venter i kulissen 
Af Kasper Haagen skovse, dTu energi 

den traditionelle køleteknik baseret på kompressorer er på vej ud - og i 
kulissen står adskillige afløsere, blandt dem den helt nye elastokaloriske 
køleteknik. 
elastokalorisk køling er effektiv og baseret på miljøvenlige kølemidler.

en ny køleteknik bygger på, at der sker en temperaturændring, når et såkaldt elasto-
kalorisk materiale udsættes for en mekanisk spænding - eksempelvis et tryk.

en gruppe forskere fra dTu energi beskriver i artiklen elastocaloric effect of ni-ti wire 
for application in a cooling device, der i foråret udkom i journal of Applied Physics, 
hvordan den elastokaloriske effekt åbner døren til nye former for køling, hvor det ak-
tive materiale er et fast stof i stedet for de gasser, der anvendes i den traditionelle 
køleteknik.

den elastokaloriske virkning er en af mange varianter af ”kaloriske effekter”, et fæno-
men hvor en pludselig ændring af et ydre felt kan ændre et fast materiales temperatur 
og andre termodynamiske egenskaber. dTu energi har i årevis forsket i kaloriske ef-
fekter i forbindelse med magnetisk køling, hvor et materiale ændrer temperatur, når 
det placeres i et magnetfelt (den magnetokaloriske effekt).

-det, der inspirerede forskerholdet, som omfatter eksperter i design og modellering 
af kølesystemer, til at undersøge potentialet i elastokalorisk køling, var den store 
mængde latent varme, der frigives under den elastokaloriske effekt, såvel som dens 
potentielt høje effekttæthed, der kan være betydeligt højere sammenlignet med den 
magnetokaloriske effekt, siger jaka Tusek, postdoc på dTu energi og hovedforfatter 
bag artiklen i journal of Applied Physics.
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virkemåde
den elastokaloriske effekt er grundlæggende forbundet med en faseovergang hvor 
materialets atomgitter skifter struktur fra en såkaldt austenitisk til en martensitisk 
fase.

-når et elastokalorisk materiale i den austenitiske fase bliver udsat for en mekanisk 
spænding, sker der en tranformation til den martensitiske fase under udvikling af 
varme, forklarer Tusek.

Hvis dette sker hurtigt nok, stiger materialet temperatur, hvorefter det kan afgive 
varmen til omgivelserne og dermed køle ned til den omgivende temperatur.

når spændingspåvirkningen fjernes, vender krystalstrukturen tilbage til sin auste-
nitiske fase, hvorved det køler af og imens kan absorbere varme fra sine omgivelser.
dTu-forskerne har med deres arbejde vist, at en nikkel-titanlegering (ni-Ti) kan udvi-
se en reproducerbar elastokalorisk effekt over et bredt temperaturområde ved cyklisk 
at påtrykke og fjerne mekanisk spænding.

-det er et vigtigt skridt imod brugen af elastokaloriske materialer til forskellige køle-
enheder som køleskab og klimaanlæg eller endda varmepumper; her ønsker man en 
temperaturforskel mellem den varme og kolde side på 30 grader eller mere, forklarer 
Tusek.
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den praktiske anvendelse
Tusek og hans kolleger har også stabiliseret ni-Ti-legeringen for at sikre den reprodu-
cerbare effekt, som er afgørende for praktisk anvendelse. og de har opnået en ensar-
tet elastokalorisk effekt for legeringen.

selv om varmepumper, klimaanlæg og køleskabe er de teknologier, der har størst 
sandsynlighed for at drage fordel af den elastokaloriske teknologi, påpeger Tusek, at 
der er mange andre anvendelser:

-elastokalorisk køling kan ses som en direkte erstatning for kompressorteknologien. 
en, der er mere effektiv og miljøvenlig, og som kan anvendes i en bred vifte af applika-
tioner. derudover er teknologien også uafhængig af tyngdekraften og er potentielt så 
pålidelig, at den kan finde anvendelse i satellitter og rumfartøjer, fastslår han.

-det næste store skridt er at bygge den første prototype til at demonstrere tekno-
logiens potentiale. og bagefter håber vi så at opbygge mere komplekse, højtydende 
maskiner, der kan konkurrere med kommercielle teknologier, siger Tusek afslutnings-
vis.

I første omgang vil holdet fra dTu fokusere på 
måder til at øge materialets modstand mod me-
taltræthed, som anses for at være teknologiens 
største begrænsning.

når et elastokalorisk materiale i den austeniti-
ske fase bliver udsat for en mekanisk spænding, 
sker der en transformation til den martensi-
tiske fase under udvikling af varme. Hvis dette 
sker hurtigt nok, stiger materialets temperatur, 
hvorefter det kan afgive varme til omgivelserne 
og dermed køle ned til den omgivende tempe-
ratur.
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