
AKB nyt

Kvalitet
          -en mærkesag

Nr. 1   I   feBruAr 2015   I   33. årgANg

Autoriserede Køle- & vArmepumpefirmAers BrANcheforeNiNg



AKB NYT  I  Nr. 1  I  feBruAr 2015
3

xxxxxIndhold
3

4

8

12

17

17

18

20

20

22

22

22

23

leder    Af Kim Valbum

AKB -  Små blandt de store / 
stor blandt de små

AKB har tidligere over en længere periode undersøgt og forhandlet evt. samarbejde 
med større brancheforeninger. Mest kendt er forhandlingerne med DI, men også en 
række andre brancheforeninger har der været afholdt seriøse møder med omkring 
samarbejde. Samarbejdspartnere skal have noget, man selv mangler, så det har væ-
ret forhandlinger med større partnere - der desværre ofte har forstået opgaven så-
dan, at så kunne man da indlemme (læse spise) AKB på linje med andre foreninger.

Sådan ser AKB ikke på det - også derfor har vi valgt uafhængigheden på godt og ondt. 
Det gode er valget af friheden. friheden til at handle og agere uden at skulle spørge 
andre. friheden til at være høringspartner på nye lovforslag fra Miljø-, energi- og an-
dre styrelser, så AKB’s mening og holdning kan blive taget alvorligt og uden støj, har 
også vejet meget tungt i vægtskålen.

Det onde bliver så at være blandt de mindre, der har disse friheder. Og det er klart, at 
de forhandlingspartnere, AKB taler med, kigger os over skulderen for at se, hvor store 
vi er, og hvor mange muskler vi kan mønstre.

Langt størsteparten af hundredevis af branchefor-
eninger, der er i Danmark, bor enten på formandens 
skrivebord derhjemme eller som en postboks hos et 
sekretariat. 

AKB er en fuldbestykket brancheforening med alt, 
hvad faget kræver at medlemsbetjening og -service 
24-7, egne produkter og brancherabatter, samt en 
historie og en størrelse, der er et godt stykke over 
kritisk masse. Måske lille blandt de store - men mere 
stor blandt alle brancheforeningerne.

Kim Valbum
Direktør

cool news

nyt medlem af AKB:

el-centret  Højby Hovedgade 87 
4573 Højby 
 
cVr.: 11893872

AKB byder velkommen i kredsen og 
ser frem til et godt samarbejde!

Leder 

Levetidsomkostningsanalyse 
på køleudstyr – livscyklus-
værktøjer fra Danfoss

udfasning af r22.
en samfundsøkonomisk 
analyse af Castor Valbum

SIDeN SIDST:

- reefT-gruppemøde

-  Kurser 2015 – Køle- og 
varmepumpeteknik

- ISO9001:2015

-  Ændringer i Br10 
 Bygningsreglementet 2010

DeT fAgLIge hjørNe:

-  rettelser og uddybninger af 
AKB-nyt december 2014

- Afløbsforsikring 

-  gælder reglen om alarmer 
og nødafbrydere for anlæg 
fra før 2005?

- Digitale udstyrsjournaler?

-  SKAL man have kursus i 
farligt gods for at køre med 
gasflasker og lignende?

-  registrering af  
virksomheden

-  Kan det være rigtigt, at der 
er afgiftsfrihed for hfC-
afgift for hermetisk lukkede 
varmepumper?

Kolofon

17

18



AKB NYT  I  Nr. 1  I  feBruAr 2015
4

leVeTIdsoMKosTnInGsAnAlYse PÅ KØleUdsTYr

KE Fibertec AS
Industrivej Vest 21
6600 Vejen

Tlf.  75 36 42 00
Fax 75 36 20 20
www.ke-fibertec.dk

Danish Crown, Holsted

 
Europas mest moderne kreaturslagteri fik sidste år installeret tekstil- 
baseret ventilation i et hakkerum og i tre skærestuer. For at undgå  
kondens bestryges loftet med luft via laserskårne huller i tekstil- 
kanalen.  
 
Læs casen på ke-fibertec.dk/dcholsted

ke-fibertec.dk/dcholsted

Procesventilation med tekstilkanaler  
sikrer et godt produktionsmiljø 

energiomkostninger er steget dramatisk i løbet af blot de 
seneste ti år, og alt tyder på, at der kommer yderligere, 
betydelige stigninger i fremtiden. Lars Thuesen, salgs-
chef ved Danfoss A/S, Salg Danmark forklarer hvorfor 
energiforbrug og hele levetidsdriftsomkostninger til et 
kølesystem bør gives langt større opmærksomhed, når 
kunderne tilbydes udskiftning af køleanlæg.

Selvom det spiller en vigtig rolle, er den oprindelige købspris for nyt udstyr kun en del 
af historien. Ofte er hvad der synes at være den billigste løsning faktisk meget langt 
fra den optimale. Når du foretager en beslutning om at udskifte eller opgradere kø-
leudstyr er det vigtigt at huske på, at systemets levetidsdriftsomkostninger ofte er 
flere gange større end den oprindelige anskaffelsespris.

Levetidsomkostningsanalyse understøtter valget af energieffektive produkter, som 
opfylder de nuværende behov, samtidig med at man tilgodeser de fremtidige drifts-
omkostninger.

for at illustrere dette, har Danfoss udviklet en 
række livscyklus software-værktøjer, der 
sammenligner energiforbruget for forskellige 
kondenserings-aggregater og finder 
de reelle driftsomkostninger.

Fortsættes side 6
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Ved at kombinere den forventede udnyttelsesgrad, energiprisen per kWh samt et par 
andre centrale data fra fabrikanten, er det muligt at fremstille en analyse af omkost-
ningerne inden for et givet produkts livscyklus. 

Levetidsomkostningsberegninger viser ofte, at over en given periode, kan drifts-
omkostninger på køleanlæg være mange gange større end den oprindelige købspris. 
utroligt nok bliver driftsomkostningerne ofte overset til fordel for en lille, kortsigtet 
besparelse på en billigere enhed, som bruger langt mere energi. Lige-for-lige sam-
menligninger afslører ofte store forskelle i energiforbruget og de reelle driftsomkost-
ninger.

for eksempel er der to kondenseringsaggregater tilgængelige for at opnå en ønsket 
kølerumstemperatur. enhed A er DKK 2.000 billigere og synes umiddelbart den bed-
ste løsning. en levetidsberegning viser imidlertid, at energiforbruget er 500W i timen 
større end den dyrere enhed B. I faste priser, oversættes dette til DKK 3.000 ekstra 
på den årlige elregning ved brug af enhed A. Det vil sige, at de oprindelige DKK 2.000 
i besparelse, er opbrugt inden for det første års anvendelse, og det bliver hurtigt en 
meget dyrere løsning. De lidt højere udgifter til at begynde med på enhed B sparer 
potentielt slutbrugeren så meget som DKK 13.000 i energiudgifter over fem år.

en leverandør, der giver disse oplysninger til deres kunde yder en langt større service 
og hjælper slutbrugeren med at tage en langt mere informeret beslutning i dennes 
overvejelser om at erstatte aldrende udstyr.

Installation af energieffektivt udstyr er til gavn for os alle, men det behøver ikke at 
være på bekostning af andet. Levetidsberegninger dokumenterer, at der er store be-
sparelser ved at investere i mere effektivt udstyr, og derved lave en blivende gevinst, 
år efter år. Presset på den oprindelige købspris reduceres, når omkostninger på ener-
giforbruget er med i overvejelserne. 

Danfoss livscyklus værktøjer er udviklet specielt til at understøtte de værdibaserede 
salgsargumenter til fordel for den energieffektive Optyma™-serie af kondenserings-
aggregater til køleindustrien. Samtidig drager brugerne fordel af en større forståelse 
for de langsigtede omkostninger forbundet med køb af udstyr og kan bedre planlægge 
udskiftningen af aldrende udstyr.

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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METRECO

smart mobile measuring

Er din COP lav?
Spar tid, penge og energi med Metreco!

Digitalt trådløst 

måleudstyr til måling 

og logning af data i 

realtime

• Digitalt trådløst måleudstyr

•  Mål og log på alle kritiske punkter i 

realtime - Også på COP

• Forbedret on-site effektivitet - Arbejd 

mere professionelt

• Slut med at løbe rundt - Hurtigere 

måleresultater

• Spar masser af tid på hver opgave

• Certificeret rapporting og PED protokol

• Test for tryk- og vacuumhold

• Alle data såsom overhedning, 

underkøling, Delta

• Temperatur eller Delta tryk, samt COP

• Optimer systemets effektivitet med 

Metreco Smart-COP®

• Beregn køleeffekten med Ampføler og 

smart COP

Ahlsell Ref
Abildager 24

2605 Brøndby

Kundeservice:
Telefon: 4324 1717 - Mail AhlsellRef@ahlsell.dk

Ahlsell Ref – din professionelle partner, med den lokale forankring. Kontakt os, uanset opgavens omfang, vi gør 

det let at være fagmand.

Ahlsell Ref   Abildager 24, 2605 Brøndby

Kundeservice: Telefon: 4324 1717 - Mail AhlsellRef@ahlsell.dk

UdfAsnInG Af r-22

udfasning af r-22 
- en analyse med samfunds-
økonomiske briller
Af Castor Valbum, B.Sc. polit, Ku.  

Som læserne af dette nyhedsbrev formentlig er fuldkommen klar over, blev det fra 
årsskiftet forbudt at efterfylde sine r-22 anlæg. Det kan forekomme som et stort 
irritationsmoment, men kan måske nok retfærdiggøres med omtanke på klimaet og 
dets globale tilstand.
Men hvad betyder udfasningen af r-22 egentlig i et samlet samfundsmæssigt per-
spektiv? hvad er den samlede omkostning eller gevinst ved tiltaget og for hvem? Net-
op dette spørgsmål satte undertegnede sig for at undersøge i en opgave på økono-
mistudiet ved Københavns universitet med titlen ”udfasning af r-22 i kølebranchen”.

en paraply af spørgsmål folder sig ud for ens fødder, når man stiller et spørgsmål som 
ovenstående, f.eks.: hvor meget beskadiger det miljøet at have et r-22 anlæg kø-
rende? hvor mange r-22 anlæg er der i Danmark og hvor lang tid ville de kunne fort-
sætte med at køle, hvis nu ikke det var blevet forbudt at efterfylde dem fra årsskiftet? 
Svaret på det første spørgsmål findes der temmeligt håndgribelige tal på. Det kan 
eksempelvis i Transportøkonomiske enhedspriser (Transportøkonomiske enhedspri-
ser er et nøgletalskatalog, der udgives af Transportministeriet, og som vedligeholdes 
af DTu. Det opgør bl.a. omkostning og gevinster for luftforurening, miljøomkostnin-
ger, sundhedsgevinster ved cykling, udledning af diverse gasarter og meget andet) 
læses, at den samfundsmæssige middelomkostning for udledning af et kg CO2 er 13 
øre (som ved brug af rette gWP-værdier kan omregnes til udledningsomkostninger 
for diverse kølemidler). hertil kommer forbrug af el, evt. slitage af apparatur o. lign. 
Det andet spørgsmål er sværere at besvare, og her må man således ty til estimater, 
bedste gæt, fremskrivninger og mavefornemmelser, som undertegnede skribent har 
brugt en rum tid og en del lange aftener på.

Fortsættes side 10
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PEGO ECP 200 EXPERT PULSE – for elektronisk ekspansionsventil  
 

 
 

Komplet styring for køle- og fryserum. 
 

Mulighed for ”Real time” afrimning 
Direkte eller pump-down stop af kompressor 
Anvend eks. Danfoss AKV elektronisk ventil 

 
 

Expert GSM alarm modul  

 
 
 

Introduktionstilbud  
 

ECP 200 Expert Pulse: 1.700,00 DKK incl. følere, uden tryktransmitter 
 

Expert GSM alarm modul: 1.000,00 DKK 
 
 
 

www.fkteknik.dk 

for at sammenholde effek-
terne af forbuddet betrag-
ter jeg tre ”spillere”, nemlig 
”Det offentlige”, ”Brugerne” 
(dvs. ejerne af køleanlægge-

ne) samt ”Miljøet”. helt over-
ordnet viser undersøgelsen ikke 

overraskende at miljøet vinder pga. lavere 
udledning af klimaskadelige gasarter. ejerne af kø-

leanlæggene taber pga. store omkostninger til installation af nye anlæg/ombygning 
af de eksisterende anlæg. Ironisk nok viser det sig, at det offentlige ligeledes lider 
store omkostninger pga. lavere elafgifter og skatteindtægter fra beskatning af køle-
midler. Det store, forgyldte, og højst interessante spørgsmål er så, hvad det samlede 
resultat er. Og det er negativt. Og ikke så lidt negativt endda – i omegnen af (minus) 
110 mio. kr. på samfundsmæssigt plan.

Det kan undre, at tiltaget i det hele taget gennemføres når den samlede samfundsge-
vinst er negativ. Men grunden er formentlig ret så ligetil: Der går politik i den. Det ses 
nemlig ofte, at diverse lovgivning gennemføres på trods 
af, at det egentlig ikke er ”efficient” at gennemføre det, og 
i forbindelse hermed, at miljøets rolle opprioriteres.

Ovenstående er alene udtryk forfatterens egne meninger 
og holdninger, og er ikke nødvendigvis udtryk for Køben-
havns universitets holdning til r-22 eller dets udfasning.

Castor Valbum
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- din kølegrossist

info@hjj.dk - www.hjj.dk

ÅRHUS 
Birkemosevej 4
8361 Hasselager
Tlf.  70 20 03 11
Fax  70 20 01 33

BALLERUP 
Tempovej 18-22
2750 Ballerup
Tlf.  70 27 06 07
Fax  70 26 34 05

KOLDING 
Gejlhavegaard 7-9
6000 Kolding
Tlf.  70 22 98 99
Fax  70 26 03 77

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

ÅRHUS 
Birkemosevej 4
8361 Hasselager
Tlf.  70 20 03 11
Fax  70 20 01 33

BALLERUP 
Tempovej 18-22
2750 Ballerup
Tlf.  70 27 06 07
Fax  70 26 34 05

KOLDING 
Gejlhavegaard 7-9
6000 Kolding
Tlf.  70 22 98 99
Fax  70 26 03 77 info@hjj.dk - www.hjj.dk

14

- alt til klima- og køleanlæg
FEBRUAR 2015

2

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

• Et flot enkelt design

• Størrelser fra 2,6kW til 14kW

• Mulighed for friskluftindtag/
   bevægelsessensor/WiFi sty-
   ring/ trådløs fjernbetjening

• Lav vægt som gør installa-
   tionen nemmere og hurtigere

• Individuel styring af alle 4 
   lameller

• Indbygget kondensvands-    
   pumpe

LOFTKASSETTER MED MANGE FORDELE OG MULIGHEDER

Se flere modeller på hjj.dk
eller i vores priskatalog

HJJAKB_februar2015.indd   1 29-01-2015   08:15:34

sIden sIdsT

reeft-gruppemøde:

Torsdag den 15. januar var der IT-møde hos MultiKøl i Brabrand i samarbejde med 
AKB’s samarbejdspartner, reefT A/S. Opgaven lød på at udveksle erfaringer og viden 
om løsninger med programmer, der kan mere og andet, end man dagligt anvender, 
samt at skabe enighed om, hvad der er vigtigt for kølevirksomheder at få udviklet, så 
vi fremover kan tale om et egentligt branchesystem til AKB’s medlemmer.

Næste møde i gruppen – som alle interesserede medlemmer er velkomne til – afhol-
des hos reeft A/s i horsens torsdag den 19. marts 2015 kl. 10-12, og hvor reefT 
A/S vil orientere om deres opdateringer og deres anvendelse. 
Tilmelding til mødet senest fredag den 13. marts 2015 til akb@koeleteknik.dk 

REEFT-gruppen vokser og ses her i seriøst arbejde hos Multi Køl

Fortsættes side 17
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- din kølegrossist

DEN NYE GENERATION AF 
ECOLINE KOMPRESSORER
Bitzers nye luftkølede condensing units opfylder de nye ErP krav og er for-
synet med EC-ventilatorer for hastighedsregulering med en 0-10V standard-
styring. Virkningsgraden af ventilatorene er øget med op til 50 %

Luftkølet kondensator 
med lille intern rørvolumen
F.eks.:  LMC 5S 2531, ydelse 92,7kW dt = 15° K , rørvolumen 8,2 dm3

NYHED

Kondensatorfladerne er med minitubes for minimal 
kølemiddelfyldning og åbner derved for væsentlig 
højere ydelser indenfor 10 kg reglen
Kontakt os for yderligere information 
og valg af en 0>10V standardstyring

Professionel kølerådgivning

HJJAKB_februar2015.indd   2 29-01-2015   08:15:39
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Kurser 2015 - Køle- og varmepumpeteknik:

Teknologisk Institut har i januar 2015 udgivet sit klassiske kursusprogram, og der er 
givet et løft til de naturlige kølemidler - bl.a. kan nævnes:

•  Kølesystemer med CO2 - teori og hands-on. et godt to-dages kursus i april for de, 
der arbejder praktisk med CO2-anlæg i alle faser.

•  Varmegenvinding og varmepumper med CO2 - et-dags koncentreret læring om op-
bygning, praktisk arbejde, indregulering og problemløsning.

•  Kølesystemer med ammoniak. Muligheder og begrænsninger gennemgås på to-
dages kursus i marts eller oktober.

Vi kunne blive ved, kataloget er spækket med interessante muligheder - så læs selv 
mere på www.teknologisk.dk/kurser - og husk, at AKB-medlemmer får 10 % rabat 
på kurser hos Teknologisk - også i 2015!

iso9001:2015

Som orienteret på AKB’s efterårssamling kommer der en opdateret ISO9001-stan-
dard i 2015, og som skal være implementeret max. 3 år efter, den er godkendt. Det 
er den ikke endnu, men AKB er gået i gang med at forberede sagen i samarbejde med 
Bent Møller fra fOrCe Technology, som AKB har en samarbejdsaftale med. Det for-
ventes, at vi har et nye forslag klar ultimo 2015, at vi holder orienteringsmøder primo 

2016, og hvor AKB også har en ”køreplan” klar for de, der vil beholde 
deres nuværende system og ”bare” opgradere det.

AKB-nyt holder læserne orienteret om udviklingen og løsningerne.
Bent Møller, fOrCe Technology

Ændringer i Br10 - Bygningsreglement 2010

energistyrelsen indsatte bl.a. et nyt kapitel i bygningsreglementet i december 2014, 
at ”I nybyggeri og i eksisterende bygninger, hvor der foretages ombygninger eller for-
andringer, der er væsentlige, skal der være en andel af vedvarende energi i den sam-
lede energiforsyning til bygningen, hvis dette er rentabelt…
Vedvarende energi kan for eksempel være vindkraft, solenergi, geotermisk energi,  
ligesom varmepumper opfylder kravet”. 
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deT fAGlIGe HJØrne V. KIM VAlBUM

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

PERFEKT TIL VINRUM
- køler ned til 10° C

AKB AIR februar_2015.indd   1 29-01-2015   12:58:51

først rettelser og uddybninger af AKB-nyt december 2014:

AKB-nyt angav med bl.a. Miljøstyrelsen som kilde, at ”Miljøstyrelsen ikke har regler 
angående køling af kondensatorer….” Men hos Thor Køleanlæg ved man bedre og 
sendte Miljøstyrelsens egen vejledning fra 2014 om Normalregulativ for almene vand-
forsyninger til AKB, hvori det angives i pkt. 10.1, at ”rindende vand må ikke bruge til 
køleformål, med mindre vandforsyningen har givet særlig tilladelse hertil.” 

AKB-nyt har foreholdt denne information for Miljøstyrelsens hotline, der bl.a. svarer, 
at ”… dette skyldes ønsket om at minimere vandspild. hvis der evt. er behov for at 
anvende rindende vand til køling, skal den relevante vandforsyning kontaktes for en 
tilladelse.” 

Der skal ikke trædes mere vande i denne sag. Tak til Leif fra Thor Køleanlæg!

AKB-nyt skrev, at propanfyldningen på en metrostation max. må være 5 kg. et med-
lem af AKB er - med rette - ikke enig. Det er rigtigt - som AKB-nyt skrev, at Dansk 
Standard angiver dette. Men standarden er ikke et lovgrundlag. Iflg. AT 100 (kølebe-
kendtgørelsen) må et propananlæg indeholde op til 250 kg. under niveau.

Afløbsforsikring:

et medlem overvejer at sælge nogle af virksomhedens aktiviteter fra og opsiger sin 
nugældende forsikringsaftale - hvor længe vil medlemmet være dækket, hvis der ef-
terfølgende bliver stillet et krav på en skade eller hændelse, som er opstået i forsik-
ringsperioden?

Codan har været AKB behjælpelig med løsenet, og vore kolleger i Lægeforeningen er 
skrappe på det punkt: en afløbsforsikring dækker for ansvar for skader, som er sket, 
mens lægen praktiserede, men hvor erstatningskravet først viser sig, efter at lægen 
er holdt op med at praktisere. en afløbsforsikring tegnes typisk med en dækningspe-
riode på 5-10 år, hvilket afhænger af forsikringsselskabet, og man skal være opmærk-
som på, at afløbsforsikringen kun dækker bagud i den tid, man har været forsikret i 
det selskab, hvor man ophører med at være kunde.
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ENERGI- OG MILJØVENLIGE KØLELØSNINGER

BLIV INSPIRERET PÅ
WWW.NH3.NU

- TILPASSET JERES BEHOV …

gælder reglen om alarmer og nødafbryder for anlæg fra før 2005?

Der står i Bek. 100, at ”I kølerum med større volumen end 10 m³ skal der etableres 
alarmsignaler og nødafbryder for ventilation i kølerummet”. Denne regel er indført i 
2005 - men gælder den så for anlæg, der er igangsat før reglen blev indført?

”ja, reglen gælder også for anlæg fra før 2005. Såfremt man bliver opmærksom på, 
at et ældre kølerum, som ifølge reglen skal have en nødafbryder for ventilation i køle-
rummet, ikke er udstyret med en nødafbryder for ventilation i kølerummet, så skal der 
etableres en nødafbryder for ventilation i kølerummet”

mvh 
Arbejdstilsynets Call Center 

digitale udstyrsjournaler?

AKB spurgte Arbejdstilsynet i 2012, om man må anvende digitale udstyrsjournaler på 
anlæg. udviklingen på området har aktualiseret spørgsmålet, og mange medlemmer 
spørger. Derfor gengiver vi svaret:

Arbejdstilsynet stiller ikke formkrav til udstyrsjournaler, men de skal give 1. oplysning 
om anlæggets fremstillingsdata, 2. væsentlige hændelser og tidspunker for disse, 
samt 3. resultaterne af de foreskrevne undersøgelser.

journalen skal været indrettet og sikret, så ejeren kan stille den til rådighed for betje-
ningspersonale og inspektionsorganer i hele anlæggets levetid. journalen skal være 
sikret, så der ikke kan foretages ændringer i historikken. journalen skal følge anlæg-
get, uafhængigt af hvilket servicefirma, der udfører opgaver på et givent tidspunkt.

Opfylder en journal disse krav, har Arbejdstilsynet ikke noget at indvende mod digi-
talisering af udstyrsjournaler, og det er ikke påkrævet med en særlig tilladelse fra 
Arbejdstilsynet.

Venlig hilsen

Fortsættes side 22



AKB NYT  I  Nr. 1  I  feBruAr 2015
23

AKB NYT  I  Nr. 1  I  feBruAr 2015
22

Autoriserede Køle- & Varme-
pumpefirmaers Brancheforening
Vestergade 28, 4000 roskilde
Telefon: +45 4632 2111
fax: +45 4632 2133
e-mail: akb@koeleteknik.dk 
www.koeleteknik.dk

Kontortid: 
Mandag-torsdag 
kl. 09:00 – 16:00. 
fredag 09:00 – 15:00.

Redaktør: 
Kim Valbum
 – ansvarshavende

Indsendte bidrag dækker ikke 
nødvendigvis foreningens 
eller redaktionens synspunkter.

Layout og grafisk produktion: 
roskilde Mediecenter

Deadline for 
annoncer m.m.: 
den 5. i lige måneder

Oplag: 
375 eksemplarer

AKB nyt

Kvalitet
          -en mærkesag

Nr. 1   I   feBruAr 2014   I   32. årgANg

Autoriserede Køle- & vArmepumpefirmAers BrANcheforeNiNg

AKB nyt

Kvalitet
          -en mærkesag

Nr. 2   I   April 2014   I   32. årgANg

Autoriserede Køle- & vArmepumpefirmAers BrANcheforeNiNg

AKB nyt

Kvalitet
          -en mærkesag

Nr. 3   I   juli 2014   I   32. årgANg

Autoriserede Køle- & vArmepumpefirmAers BrANcheforeNiNg

en cool

sommer til alle!

AKB nyt

Kvalitet
          -en mærkesag

Nr. 5   I   oKtoBer 2014   I   32. årgANg

Autoriserede Køle- & vArmepumpefirmAers BrANcheforeNiNg

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

ønsker du at afmelde 
et eller flere AKB-nyt 
eller omadressere?
Send en mail til 
akb@koeleteknik.dk

sKAl man have kursus i farligt gods for at køre med gasflasker og lignende?

Nej, det skal man ikke, hVIS MAN er PÅ ArBejDe med det og ikke arbejder som trans-
portør - for så skal man have det. Noget andet er, at det kan være en rigtig god ide at 
være informeret. f.eks. er der i regelgrundlaget for vejtransport og i ADr-konventio-
nens tillægsbestemmelse CV36 angivet regler, der gælder for transport af gasflasker 
med f.eks. f-gas, kuldioxid, nitrogen eller propan, og som er farligt gods.

registrering af virksomheden:

Mange køle- og varmepumpevirksomheder er registreret under branchekoden 
”432200 VVS- og blikkenslagerforretninger”. Det er ikke altid en god ide. Dels skal 
man betale højt affaldsgebyr, fordi VVS-ere typisk har meget byggeaffald og dels kan 
det medføre højere gebyrsatser andre steder - f.eks. hos pågældende forsikrings-
selskab.

Det er hjemkommunen, der indplacerer virksomhederns registreringskode, og det er 
også her, man kan få det ændret. Kølebranchens ”naturlige” branchekode 282500 
fremstilling af køle- og ventilationsanlæg (til industriel brug)  

Kan det være rigtigt, at der er afgiftsfrihed for hfc-afgift for hermetisk lukkede 
varmepumper!?

ja, den er god nok! Det gælder for splitanlæg, som er varmepumper, der består af én 
indedel og én udedel (forgreninger må ikke forekomme), hvor udedelen er forfyldt med 
op til 2,5 kg. forfyldt kølemiddel. Det skal dokumenteres fra producenten af anlægget, 
at den årlige lækage er under 0,5 % af påfyldningen. Importøren skal være i besiddelse 
af et gyldigt dokument fra producenten, for at anlægget kan sælges uden afgift.
Ved installation af splitanlæg evakueres og tæthedsprøve kobberrørene (sammen-
koblingen mellem indedel og udedel) og indedelen, inden der åbnes for kølemidlet fra 
den forfyldte udedel. Der sker ved korrekt montering ingen genpåfyldning eller efter-
påfyldning. Anlæggene må alene monteres af faguddannet personale. 

efter det i 2009 blev et lovkrav, at autoriserede firmaer skal monterer splitvarme-
pumperne, udgik de forfyldte indedele og de tilhørende rør med lynkoblinger fra det 
danske marked!  
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