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dAgens svendeprøvehold 
– de nye køleteknikere fra den Jydske 
haandværkerskole december 2016 
– et lille superhold!
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Leder

SIden SIdSt
- Varmepumpedagen 2016
- dJH uddannelsesudvalg kigger internationalt
- Chillventa
- AreA generalforsamling
- Projekt ISO9001:2015
- efterårssamling
- danske Køledage
- endnu et kuld køleteknikere 

temAArtIKeL 
-  Validering af køle- og fryse-lagre.  

Ved general manager Claus Frykman, eLPrO

det FAgLIge HJørne
-  ny, revideret udgave af 10 Kolde Kendsger-

ninger
-  Afgiftsfritagelse og/eller –godtgørelse på 

kølemiddel. Hvordan?
-  Varmt arbejde og håndildslukkere – service 

eller undersøgelse og hvor tit?
- At: glasrude i døren til køle- og frosrum?
- må lærlinge arbejde med HFC kølemiddel?
-  er det rigtigt, at reparationer på et anlæg 

stadig skal følges op inden for en måned?
-  Hvorfor er mit firma ikke registreret som 

ISO-godkendt på AKB’s hjemmeside?

Kolofon

cool news

nye medlemmer af AKB:

sæBy energiteKniK
Understedvej 183
9300 sæby
Mail: peter@sæby-energi.dk

cVR.: 27403409

Wicotec KirKeBJerg A/s
Roskildevej 338
2630 Taastrup

cVR.: 73585511

AKB ønsker hjerteligt 
velkommen i kredsen med 
ønsket om godt samarbejde!
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er markedsmulighederne OK? 
Set udefra er kølebranchens stabilitet et af de store kendetegn, der virker slående. 
For den enkelte ser markedet måske ikke særskilt stabilt ud – tværtimod nogle gan-
ge. men med den værste krise rimeligt på afstand, viser branchetallene, at kølebran-
chen er kommet godt gennem med skindet på næsen.

det bekræftes af de indlæg, der netop blev holdt på danske Køledage i Odense ultimo 
november 2016. Flere indlægsholdere hæftede sig ved dagligvareforbruget som en 
konstant faktor. mad er det sidste, man sparer på. det kan godt være, man køber 
mere økonomisk og spartansk ind – men mad skal der til. Og uanset om det er pris-
billigt eller dyr mad, skal det holdes på køl eller frost. ergo er behovet for køl og frost 
rimeligt uanfægtet af konjunkturerne. det kan godt være, at der er længere mellem 
anlægsudskiftningerne, når pungen er tom, men andre brancher har lidt mere end lige 
kølebranchen.

Samtidigt ser fremtiden rimelig godt ud. øget ventilationsbehov i moderne, tætte og 
velisolerede huse med glasfacader, kombineret med en stigende accept og forståelse 
i samfundet og på regeringsniveau, at varmepumper er en fantastisk opfindelse, der 
nu også er velfungerende, bevirker at forventningerne til et professionelt marked for 
større varmepumper er stigende.

Formanden for Klimarådet, professor og tidligere overvismand 2004-2009 Peter 
Birch Sørensen havde således tre ønsker med sig til sit indlæg i Odense Congress 
Center på Ajour, torsdag den 24. november:

1. Udbredelse af eldrevne varmepumper
2. Udbredelse af elbiler
3. Afgiftsomlægninger og lavere elpriser

ord, der luner godt på en kold decemberdag 
– glædelig jul & godt AKB-nytår!

Kim Valbum
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Varmepumpedagen 2016
Fredag den 09. september 2016 havde Varmepumpefabrikanterne (VPF) inviteret til 
en tætpakket sal i egtveds Pakhus om varmepumpers fremtidige rolle i dansk ener-
gipolitik. 

energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholdt holdt sig pænt til manu-
skriptet, da han anpriste også varmepumpernes fremtidige muligheder, mens for-
mand for Klimarådet Peter Birch Sørensen og professor Henrik Lund fra Aalborg Uni-
versitet – og flere andre indlægsholdere - havde de lidt større superlativer fremme i 
deres anprisninger af mulighederne og perspektiverne for benyttelse af varmepum-
per fremover.

et flot og fint arrangement, der var godt arrangeret og med til at placere varmepum-
per centralt i landskabet. et stort tillykke med dagen skal lyde fra AKB-nyt til AKB’s 
søsterorganisation.

Der var fyldt godt op i det gode vejr den 9. september ved Varme-
pumpefabrikanternes Varmepumpedagen 2016.



Johann Gutenbergs Vej 11-13 | 8200 Aarhus N
Tlf.:  8634 5111 | www.airconteknik.dk | post@airconteknik.dk

Efter en yderst vellykket fusion vil 
Air-Con Danmark A/S og FK Teknik A/S 
gerne benytte lejligheden til at takke for 
et godt samarbejde i det forgange år.

Vi ønsker alle vore kunder en rigtig 
glædelig jul og et godt nytår.
Vi ser frem til et fortsat godt sam-
arbejde i det nye år, under et nyt fælles 
navn.

Med venlig hilsen

AIRCON TEKNIK A/S

Glædelig jul

Godt nytår

AKB AT december 2016.indd   1 28-11-2016   13:15:56
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Uddannelsesudvalget tager 
international viden til sig
I Schweiz er det helt normalt at tage en håndværksuddannelse, før man går videre 
i gymnasiet, på teknisk skole eller en af de mange andre uddannelsesveje man kan 
følge efter en håndværksuddannelse. Bl.a. ud fra en betragtning om, at når man er 
yngre end 20 år har man meget energi i kroppen og godt af at arbejde fysisk igennem. 
Senere falder man måske lidt til ro, der gør det mere tillokkende igen at tage boglig 
viden til sig.

I Schweiz har man derfor nogle af verdens bedste tekniske og håndværksmæssige 
uddannelser, beregnet på altid at kunne tage mere viden til sig. man kan sige, at i 
Schweiz lærer man de unge at lære, og det er uvurderligt godt.

derfor tog uddannelsesudvalget i de sidste dage af september til Bern for at opleve 
på nærmeste hold, hvordan vi i danmark kan lære noget af Schweiz gennem at ud-
veksle erfaringer, gode råd og elever. Og det var fantastisk at opleve en glæde over 
naturvidenskabernes forunderlige verden og at finde en faglig gæstfrihed, man ikke 
oplever tit. 

en stor tak til AKB’s fond, der gjorde turen mulig 
– Schweiz er et interessant – og dyrt – land!

Den engagerede og dygtige underviser Matthias Dellenbach tog uddannelsesudvalget 
rundt i naturvidenskabens bedste sider – og CTA-fabrikken viste generøst deres HFO 
kølemaskiner og andre luksusprodukter frem til stor inspiration.
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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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AreA generalforsamling
AreA holdt sin generalforsamling i forlængelse af Chillventa og vedtog blandt andet 
end regulering af deltagergebyrerne for at give bedre mulighed for nye lande til at del-
tage – bl.a. er tilslutningen fra østeuropa stor. dette skal bl.a. ses i lyset af, at mange 
af vores kolleger i østeuropa har tyskland som omdrejnings- og fixpunkt for kvalitet 
og er dermed meget interesseret i, at deres medlemmer får god uddannelse og efter-
lever eU’s krav til punkt og prikke.

Her har en delegation fra 
Multikøl slået sig ned hos 
Danfoss’ gennemførte 
stand og i godt selskab 
med Morten Skovrup. 
Bl.a. havde Danfoss de 
populære 3D-briller med 
enestående programmer 
med. Visninger, der giver 
sug i maven og fantasti-
ske indblik. 

Chillventa
den hver anden årlige begivenhed Chillventa i nürnberg var imponerende som altid. 
desværre blev den planlagte fællestur af danske Køledage til nürnberg igangsat for 
sent, prisen blev for høj, fordi alle hoteller var fyldte – og der kom for få tilmeldte. Vi 
lover bod og bedring ved næste Chillventa og er ude i god tid med gode priser og et 
godt tilbud!

Alligevel havde mange AKB-medlemmer fundet vej til udstillingen, der reelt er europas 
udstillingsvindue mod fremtidens køl og varmepumper.
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generalforsamlingen godkendte forslag om mulighed for en ny status som Interna-
tional Observer, idet der har været flere henvendelser om større kreds af samarbejde. 
efterfølgende kunne AreA’s generalsekretær, Olivier Janin, efterfølgende sende ne-
denstående meddelelse:

”Brussels, 21st november 2016

AreA is pleased to announce that the thai refrigeration Association has been 
granted temporary membership as International Observer, a status created only a 
few months ago. trA is to formally become member of AreA at the next general As-
sembly meeting in spring 2017 in Amsterdam.”

I øvrigt blev den globale klimaaftale i Kigali underskrevet under generalforsamlingen, 
hvilket blev mødt med bred applaus.

AREA’s næstformand og kontaktperson til FN, 
Italienske Marco Buoni, annoncerer at klimaaftalen i Kigali er på plads.
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Projekt ISO9001:2015
et bundt hårde medlemmer har taget turen til enten nilles Kro i sabro eller til 
comwell i roskilde 3 gange i løbet af september, oktober og november måned 
fra kl. 15 til ud på aftenen.

nogle har deltaget af lyst, men de fleste af nødvendighed med tanke på, at de inden 
medio 2018 skal have et nyt system på plads – eller have et nyt system for første 
gang.

netop de to muligheder ligger i pro-
jektet, som alle AKB’s medlemmer 
får glæde af. Primo 2017 er det pla-
nen, at vi er klar med et forslag til 
tilretning af eksisterende system 
til 2015-kravene, samt et forslag til 
et nyt system ud fra princippet at 
”nye læsere kan begynde her”, som 
er et gammelt og prøvet princip. Så 
AKB-nyt vender tilbage med nye 
systemer, når de er klar.

Der er blevet gået til systemet på bl.a. Nilles 
Kro i de lange ISO-aftner.



NYHEDEFTERÅRET 2016- garanti for velvære...

● Hurtig levering 
● Bedste support      
● Kompetent rådgivning

Sælges til SUPER-PRIS !

A++++

SCOP

5,43
Testet på 

Teknologisk Institut
Oktober 2016

Fujitsu LZ Nordica 
“HighEnd”

Bedst 
i test

Højeste 
Energi-

besparelse

Øverst på 
VARMEPUMPELISTEN
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AKB’s efterårssamling
Fredag den 04. november var parkeringspladsen på Hotel Comwell i roskilde fyldt 
med kølebiler, som igen var fyldt med folk der fik en dejlig dag.

Ledsagerne var i København og fik besøgt medicinsk museion med mærkelige præpa-
rater og så også designmuseum danmark, fik fantastisk smørrebrød på Orangeriet 
– og da ledsagerne var piger, blev der også gået til shopping’en!

generalforsamlingen genvalgte Jørgen Schreiber for to år med applaus, ligesom 
næstformand Brian Ziegler fik forlænget sit mandat med to år  - et år for tidligt - efter 
anmodning fra bestyrelsen, så der nu igen er balance i bestyrelsesterminerne.

Forslaget om at kunne udvide bestyrelsen fra 5 til 7 medlemmer gik derimod ikke 
igennem. godt nok var der overvældende flertal for forslaget med stemmerne 17 for, 6 
imod og 9 blanke. men vedtægterne kræver 2/3 flertal for vedtægtsændringer, så der 
manglede officielt en enkelt stemme for at få forslaget i hus. til gengæld kunne regn-
skabsfremlægningen bringe humøret tilbage på ret kurs. Således gav driftsresultatet 
for 2015-16 et overskud på 315.000 kr. mod et budgetteret underskud på 91.000 kr. 
Altså et resultat på små 400.000 kr. mere end antaget.  det samlede referat er at 
finde på AKB’s hjemmeside.

Rammerne var fine på Comwell Roskilde – dirigent Klaus Graversen fra Advodan 
håndterede dirigentrollen professionelt, mens Raket Madsen senere viste billeder 
af sin nyeste hjemmebyggede undervandsbåd og tog os med op i en raket hen over 
Bornholm.
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danske Køledage
torsdag den 24. og fredag den 25. november 2016 gik det løs med den årlige køleudstil-
ling i Odense Congress Center under fælleshatten Ajour - maskinmestrenes udstilling. 

torsdag var velbesøgt, og fredag var der åbnet for gratis adgang til bl.a. AKB-medlem-
mer. dKd er ikke, som det var engang – præsentation af nye produkter sker momen-
tant på nettet nu og ikke fysisk – til gengæld er mange af de besøgende på messen 
maskinmestre med eget budget, der er ude at sondere, før de træffer beslutninger om 
investering og køb. det afspejlede sig også i danske Køledages konferenceprogram, 
hvor bl.a. indlægget om ecodesign fra Kemiingeniør Bjarke Hansen, energistyrelsen, 
samlede interesse mhp. grænserne og kravene for godkendelse.

Formand for Klimarådet, professor Peter Birch 
Sørensens største ønsker var flere eldrevne 

varmepumper og færre el-afgifter. 

Bjarke Hansen fra Energistyrelsen 
gjorde opmærksom på, at også køleag-
gregater i stigende omfang fremover 
skal godkendes efter ECO-design.
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tømrermester 
david Vemborg 
har lavet et pænt 
arbejde hos AKB!
Under forhandlingerne med boligselskabet 
om fremover at afværge vand i kælderen på 
sekretariatet, kom den slidte hoveddør og 
et butiksvindue i spil, og den nye formand 
for boligselskabet ville gerne vise sine bed-
ste hensigter, så sekretariatet kan nu glæ-
de sig over en ny indgangsdør (der lukker og 
åbner som forventet og ikke som den gamle 
går i baglås, så man ikke kan komme ind!) 
og et butiksvindue på vej, når fabrikken sy-
nes, den har tid til at fabrikere det. 

Stay tuned – AKB-nyt holder dig orienteret 
om breaking news fra sekretariatet!
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- alt til klima- og køleanlæg

Vi ønsker alle vore kunder 
en glædelig jul og et godt nytår

NORDIC GOLD LUFT/LUFT VARMEPUMPE 
ULTIMATIV KOMFORT

• Udviklet til det nordiske klima med varmelegeme i bundbakken
• Indbygget WiFi og mulighed for styring med GSM modul
• Enheden kan fungere helt ned til -20 °C i både køle- og varmedrift
• 8 °C funktion

5 ÅRS
GARANTI
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nye køleteknikere
markedet skriger på nye køleteknikere, og der kom da også et lille hold til verden, fre-
dag den 02. december 2016 på den Jydske Haandværkerskole. Vinterholdet er ofte 
mindre end sommerholdet, og på billedet mangler da også en enkelt nyslået svend, 
mads Holst Sørensen.

Alligevel blev der plads til en flot bronzemdalje til nicklas Foli (se forsiden af AKB-nyt 
– øverst nr. 2 fv.) fra Superkøl. AKB-nyt tør røbe, at det var så tæt på sølvmedalje, som 
det kan være – uden at være det! 

Og her i midten Nicklas, frankeret af skuemestre, læremester og AKB’s udsendte.
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en global tilgang til kvalificering af 
”pharma” lager faciliteter, køl og frys mv.

Af Claus H. Frykman, general manager / maskinmester, eLPrO nordic ApS.

Flere og flere QA managere indenfor 
logistik virksomheder, og som arbejder 
indenfor det farmaceutiske segment, 
konfronteres med kvalificering af deres 
lagerplads, for det meste under tilsyn af 
enten myndigheder eller deres farma-
ceutiske kunder. 
mens efterspørgslen for kvalificering 
er en naturlig del indenfor ”pharma”, er 
retningslinjerne for udførsel af denne 
kvalificering ikke nemt tilgængelig i for-
hold til gældende regler og forskrifter, 
dette set i forhold til fokus på distri-
bution, med ingen / meget lille adgang 
til gmP erfaring for udførsel af korrekt 
kvalificering fra start. 

guidelines for europa
I europa er “guidelines good distribution practice of medicinal products 
for human use” der er publiceret i 2013, at tilvejebringe omfattende information, 
hvad europa-Kommissionen forventer af distributionsnettet for lægemidler. Kravene 

Validering af 
køle- og fryse-lagre
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er præsenteret i ni kapitler, der dækker stort set alle gmP aspekter, men tilpasset de 
specifikke distributions konditioner (ofte benævnt “gmp meets gdp”). 
I kapitel 3, er alle krav til lokaler og udstyr beskrevet. Vejledningen er ganske direkte 
med hensyn til krav for lager kvalificering: ”Key equipment” og processer skal være 
kvalificeret, og omfanget af kvalificeringen bør være ”risk based”. tilgangen for kva-
lificeringen er beskrevet i Annex 15 of the gmp guideline, og risikostyring er be-
skrevet i ich Q9. med henblik på Annex 15, som beskriver strukturen for   lager kvalifi-
ceringsprocessen, og en risikoanalyse udført i overensstemmelse med ICH Q9 fylder 
indholdet i denne proces.

guidelines for us
Kravene fra FdA er bygget i ”code of federation title 21 in part 205 guidelines 
for state licensing of Wholesale prescription drug distributors”, og også 
til en vis grad i part 211 subpart c Buildings and facilities. der er ikke noget 
udtrykkeligt krav om lager kvalificering. dog gør part 205 ofte brug af ord som egnet, 
fyldestgørende og passende. dette kræver et sæt af specifikationer til at definere 
egnethed, tilstrækkelighed og hensigtsmæssighed, og endelig dokumenterede bevis 
på, at dette sæt af specifikationer er opfyldt.
desværre gør FdA det ikke helt klart, hvad de forventer, og overlader det til USP for 
beskrivelse af forventningerne for lager kvalificering i detaljer. USP kapitel 1079 be-
skriver ”good storage and shipment practices”. en kvalificering kræves kun 
for køl og frys konditioner. Imidlertid er dette kapitel under revidering. Lager kvalifi-
cering vil være en del af 1083.2, hvilket kræver kvalificering i form af en performance 
kvalificering(pQ) og risikovurdering, hvor elementerne i PQ er klart defineret.

gmP: good manufacturing Practice
gLP: good Laboratory Practice
gCP: good Clinical Practice
gdP: good distribution Practice (transport & storage)
geP: good engineering Practice
  
good manufacturing Practices (cgmPs) are regulations which describe the metho-
des, equipment, facilities and controls for producing human and veterinary products 
(21cfr 210-211).
eUrOPeAn COmmISIOn, guidelines of 5 november 2013 on good distribution Practice 
of medicinal products for human use (2013/C 343/01).
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temperatur mapping – hvor mange dataloggere?
Som udgangspunkt er der ingen fastsatte standarder og formler for et bestemt antal 
af dataloggere for en given volume / størrelse af lager for temperatur kortlægning. 
dog er nedenstående guideline / retningslinjer fra WHO blevet en standard for kvali-
ficering af lager.
en temperatur mapping af et konditioneret lager bør udføres iht. guideline fra WHO 
– temperature mapping of Storage Areas, Annex 9: model guidance for the storage 
and transport of time and temperature sensitive pharmaceutical products, dateret 
januar 2014 (denne WHO guideline kan findes på nettet el. rekvireres via nordic@elpro.
com ).

placering af sensorer / data loggere:
generelt bør dataloggere placeres i henhold til en 3-dimensionel matrix, dvs. pla-
cering af målepunkter i mindst tre niveauer – både set i relation højde, bredde og 
længde. derudover skal der tages højde for evt. kritiske områder, såsom hvor der 
er placeret porte, reoler, 
fancoils(ventilation), ovenlys 
vinduer mv.    

rapport – dokumentation på udført temperatur mapping
af kølerum 2-8 gr.

efter endt temperatur mapping 
med dataloggere skal der ud-
færdiges relevant dokumentati-
on for validering af lager. denne 
dokumentation skal normal in-
deholde følgende:
mapping layout; mapping 
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results(kurver / trending); 
Assessment of results; data-
loggers certificate osv.  
eksempel på vores mapping 
dokumentation kan rekvire-
res via nordic@elpro.com.

eksempel på 
indholdsfortegnelse:

  

eksempel / uddrag på 
dokumentation:
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10 Kolde 
Kendsgerninger
med i kuverten i dette nummer af AKB-nyt er 5 stk. ny-
reviderede ”10 Kolde Kendsgerninger” om reglerne ved 
omgang med køleanlæg og varmepumper. Folderen er 
tiltænkt kunder, leverandør, rådgivere, myndigheder 
og andre, der ikke kender kølebranchens lidt kringlede 
regler. 

Flere foldere kan rekvireres hos AKB, og man kan 
også selv udskrive eller videresende eksemplarer 
elektronisk fra AKB’s hjemmeside, hvor folderen er 
at finde på forsiden.

Afgiftsfritagelse og/eller –
godtgørelse?
Flere AKB-medlemmer spørger, hvordan man skal håndtere afgiften på kølemiddel i 
forbindelse med arbejde på skibe, der sejler internationalt. 

Som i mange andre af livets forhold, er det ret enkelt, når man først har fundet ud, 
hvordan man gør. men der kan være mange forskellige situationer, man skal forholde 
sig til, hvorfor AKB-nyt henviser til SKAt’s hjemmeside og underside ”e.A.7.12.7 Af-
giftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse”, hvor der er angivet blanketter, regler og hvor-
dan man forholder sig. Skulle der opstå tvivl undervejs, så ring til sekretariat, der vil 
gøre sit bedste for at yde medlemmerne service.

Autoriserede Køle- & Varmepumpefirmaers 
Brancheforening

-i daglig tale kaldet AKB, tæller godt 200 medlem-
mer og er den eneste kølebrancheforening i Dan-
mark.

Et autoriseret kølefirma beskæftiger kun special-
ister med den lange uddannelse bag sig og kan 
påtage sig opgaver af enhver art inden for køl, frost, 

klima og varmepumper.
Køleteknikeren drager omsorg for såvel det in-
dre som det ydre miljø, således at de anvendte 
kølemidler til enhver tid lever op til Miljøstyrelsen 
krav om beskyttelse af miljøet.

AKB’s medlemmer er bosat over hele Danmark og 
kan derfor tilbyde landsdækkende service.

Ønsker du at finde et nærliggende køle- eller var-
mepumpefirma, kan du søge på www.koeleteknik.dk 

under Find dit kølefirma – eller kontakt

(Forhandlerstempel)

Køleanlæg og varmepumper er avancerede  
mekaniske enheder.

Hvis du behandler dit anlæg forskriftsmæssigt, 
vil du have glæde af det i mange år og spare 
dig selv og miljøet for unødigt spild og energi-
forbrug.

Overhold derfor de 10 beskrevne råd.

10 KOLDE  KENDSGERNINGERom køleanlæg og varmepumper

Version 2016

Aut. Køle- & VP-firmaers Brancheforening
Vestergade 28, DK-4000 RoskildeTlf. +4546322111, mail: akb@koeleteknik.dk

 www.koeleteknik.dk

AUTORISEREDE KØLE- & VP-FIRMAERS BRANCHEFORENING - AKB



Derfor er vi glade for, at AKB har valgt 
at samarbejde med os. 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.

Hos Codan  
er vi altid til  
at tale med

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

Skader og erstatningssager kan gøre livet  
kompliceret for enhver virksomhed.

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.

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

AKB_Erhverv_130x190.indd   1 22/11/16   12.34
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Hånd-ildslukkere – service i 
forbindelse med varmt arbejde?
dansk Brandteknik i Søborg har udarbejdet et såkaldt White Paper om ”Serviceefter-
syn og trykprøvning af håndildslukkere og slangevinder”. Heri står korrekt gengivet, at 
for at ildslukkere kan dS-mærkes, skal de opfylde kravene i dS/en-3. Samtidigt skal 
de have udført et serviceeftersyn 1 gang årligt, hvis de har over 2 kg. slukningsmiddel, 
og dette serviceeftersyn skal udføres af en dS-certificeret virksomhed.

derudover skal alle slukkere have periodiske undersøgelser, der må udføres af per-
soner, der er tilstrækkeligt instrueret i slukkernes indretning, brug og regler for an-
vendelse. det kan være af en person fra virksomhedens sikkerhedsorganisation eller 
lignende. 

Imidlertid skriver dansk Brandteknik i deres White paper, at ”For de ildslukkere, der 
anvendes i forbindelse med Varmt arbejde (f.eks. tagdækning, svejsning m.m.) skal et 
serviceeftersyn udføres hvert halve år (dvs. to gange om året)”.

det er en fordyrelse af proceduren, hvorfor AKB-nyt har forespurgt om retsgrund-
laget for denne påstand. Hertil svarer salgsdirektør i dansk Brandteknik, Kenneth 
gransten telefonisk, at dansk Brandteknik har et samarbejde med udvalget Forsik-
ring og Pension og dBI (dansk Brandteknisk Instittut), der går ud på at sikre, kontrol-
lere og rådgive gennem vejledning, der skal sikre kunderne, at varmt arbejde udføres 
ordentligt. I denne forbindelse har disse samarbejdspartnere valgt, at slukkerne skal 
kontrolleres to gange årligt. det er naturligvis ikke som myndighed, de går på banen, 
og man bliver ikke straffet, hvis man ikke gør det. man skal se det som en rådgivning. 
Pensionskasserne og forsikring rådgiver og råder alle til, at de bliver kontrolleret to 
gange, for man har bemærket, at der ofte optræder fejl på slukkerne.

AKB-nyt konkluderer, at det er vigtigt og fornuftigt, at brandslukningsmateriel er i or-
den og tilses og får service, afpasset efter forholdene – men også at der ikke er noget 
lovkrav om, at slukkere skal have serviceeftersyn to gange årligt – det må så at sige 
stå for forsikringsselskabernes og dansk Brandtekniks egen regning!
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glasrude i døren til køle- og 
frostrum?
Arbejdstilsynet var i oktober måned 2016 været på arbejdsbesøg hos en nærings-
drivende på Sjælland og her påpeget, at døre til både køle- og frostrum skal være 
forsynet med en glasrude, så man kan observere rummene udefra.
 
reglen om obligatoriske glasruder 
blev for år tilbage udskiftet til fordel 
for alarm i køle- og frostrum, og bran-
chen er ikke orienteret om, at der nu 
igen skal være ruder i døre til køle- og 
frostrum, hvorfor AKB-nyt tilskrev Ar-
bejdstilsynet, der hurtigt og beredvil-
ligt svarede:

”Arbejdstilsynet stiller ikke krav om 
glasruder i køle- og fryserum. Hvis 
virksomheden har fået et påbud om 
dette, må den meget gerne henvende 
sig til os med sagsnummeret – så ser 
vi på det.
 
Hvis virksomheden ikke har fået et på-
bud men blot en ”mundtlig vejledning”, skal jeg beklage, at min kollega har udtrykt sig 
uklart eller ikke været klar over de ”nye” regler.”

med venlig hilsen 
Arbejdstilsynets Call Center
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Lærlinges arbejde med HFC 
kølemiddel
medlemmer har rejst spørgsmålet om fremtidig udstedelse af et ”mini”-KmO til lær-
linge, så de må arbejde med kølemiddel. men det er faktisk ikke nødvendigt. der er 
taget højde for lærlinges arbejde med også HFC-kølemidler i eU-forordning 2067 fra 
2015, der angiver grundlaget for autorisationer. der står i artikel 3 om Autorisation af 
fysiske personer i Artikel 3.4:

”4. Fysiske personer, der beskæftiger sig med en af de aktiviteter, der er omhandlet i 
artikel 2, stk. 1, er ikke undergivet de krav, der er fastsat i stk. 1 i denne artikel, hvis de 
opfylder følgende betingelser:
a) de er tilmeldt et uddannelseskursus med henblik på at opnå autorisation for den 
relevante aktivitet, og
b) aktiviteten udføres under tilsyn af en person med en autorisation for denne aktivi-
tet, og som er fuldt ud ansvarlig for den korrekte gennemførelse af aktiviteten.”

man kan sige, at denne tilladelse til at arbejde med kølemidler under opsyn svarer ana-
logt til Arbejdsstyrelsens kravsbeskrivelse for personel under oplæring, så det burde 
være en kendt procedure.

Opfølgning på reparationer 
inden for en måned?
et medlem spørger, om det stadig gælder, at man inden for en måned skal følge op på 
en repareret lækage, al den stund der er kommet ny lovgivning? Og det gør det - det 
står angivet i eU’s F-gas forordning 517/2014 side 7, kapitel II, Artikel 3 stk. 3,2 i 2. 
afsnit.

der står: ”er anlæg eller udstyr underlagt kontrol for lækage i henhold til artikel 4, stk. 
1, og er en lækage i anlægget eller udstyret blevet repareret, sikrer operatøren, at an-
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Brøndby
Abildager 24
2605 Brøndby 

Kundeservice • Tlf. 4324 1717

Aarhus
Samuel Morses Vej 3
8200 Århus N

Kolding
Platinvej 57
6000 Kolding

Aalborg
Virkelyst 25A
9400 Nørresundby

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

HOLD KULDEN FRA DØREN MED
THERMOSCREENS LUFTTÆPPE

•Stort udvalg til bredt anvendelsesområde

•Både til vand- & el-opvarmning

Også muligt med en stor delta T•
Sikrer minimering af energiforbrug

Undgå trækgener•
•

NB: Et lufttæppe er en termisk barrier, og ikke en del af rumvarmedimensionering



AKB nYt  I  nr. 4  I  SePtemBer 2016
30

deT fAglige hjøRne

Hvorfor er mit firma ikke 
registreret som ISO-godkendt 
på AKB’s hjemmeside?
Jævnligt ringer medlemmer, at de er ISO-certificeret, men ikke registreret med dette 
på AKB’s hjemmeside. 

I forbindelse med omlægning til ny hjemmeside, var sekretariatet nødt til at foretage 
en oprydning i registreringen. den gældende var ikke pålidelig, så man var nødt til at 
”vende bevisbyrden” for at fremstå troværdig.

derfor omlagde sekretariatet systemet til, at med mindre man SeLV indsender kopi af 
gyldigt ISO-certifikat, er virksomheden afnoteret som certifikationsholder.

derfor: tjek venligst jeres status på AKB’s medlemsliste på hjemmesiden. Finder I 
forhold, der ikke er OK – f.eks. ISO, adresse osv. – så meld det ind, så retter sekreta-
riatet til! 

Og sekretariatet mildner luften for de klippede får og har nu sat medlemmernes data 
ind i et regneark, så der er overblik over, hvornår jeres ISO-godkendelse udløber, og 
hvis vi ikke automatisk får tilsendt et nyt, kontakter vi jer, inden vi afnoterer jer. men 
det kræver, at vi er i besiddelse af en gældende godkendelse – så hvis den stadig 
mangler, send den, og vi noterer!

lægget eller udstyret kontrolleres af en autoriseret fysisk person inden for en måned 
efter reparationen for at verificere, at reparationen har været effektiv.”

reglen gælder altså i hele eU. Hvad der menes med at verificere, om reparationen var 
effektiv, kan være blot en besigtigelse eller det kan være en egentlig læktjek, afhæn-
gig af situationen og anlægget. Husk også, at hvis der er lækdetektion på anlægget, 
skal dette tjekkes min. årligt. Og husk også, at det er operatøren, der har ansvaret for, 
at reglerne overholdes, og der følges op på forpligtelserne.
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iso9001:2015 bliver indført 

over de næste 3 år, så hvad nu? 

AKB fremlægger et program, hvor alle kan 

komme med på vognen – læs i AKB-nyt hvordan!

Samarbejde 
giver gennem-
slagskraft og 
styrke til gavn 
for din virk-
somhed

AKB er til for 
medlemmerne

AKB nyt

Kvalitet
          -en mærkesag
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Fredag den 18. marts 2016 kl. 10 tog Bestyrelsesformand for Danfoss A/S, Jørgen Mads Clausen, 

mod termostatisk ekspansionsventil T2 nummer 50 million fra samlebåndet i Nordborg på Als. 
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Ny køleteknologi 

venter i kulissen



Effektive Glycoler
 - nu i Skandinavien !

tlf.: +45 42 36 41 90tlf.: +45 42 36 41 90
www.hydratech-scandinavia.netwww.hydratech-scandinavia.net

*Patent tildelt i 2013.

Coolflow DTX, ethylenglycol, som er
afgiftet* med vores DeTox™ additiv

Sekundære kølemidler til Proces-, Køle- og AC-systemer
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