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leder    Af Kim Valbum

Nu sker det - måske!
Den 18. marts 2015 kl. 10:36 udsendte Danmarks Nationalbank en pressemeddelelse, 
hvor de bl.a. angav, at ”Fremgangen i dansk økonomi har allerede været i gang i nogen 
tid. Det meget lave renteniveau virker, sammen med faldet i olieprisen og svækkelsen 
af den effektive kronekurs, ekspansivt på økonomien. Nationalbanken forventer på 
den baggrund et løft i væksten.”

Når man eksempelvis sammenholder dette med, at det efter 31/12 2014 er forbudt at 
anvende HCFC/r22, så tusindvis af anlæg har skullet bygges om eller skrottes, burde 
der være plads til lidt økonomiske begejstring, også i kølebranchen. 

Den nye F-gas forordning indeholder yderligere stramninger på kølemiddelområdet – 
stramninger, der af nogle ses som en barriere og hindring for udfoldelse og salg, og af 
andre ses som en kærkommen mulighed for at etablere nye anlæg på anderledes og 
mere miljørigtige betingelser.

producenternes udvikling af nye kølemidler – eksempelvis HFO’erne – som på driv-
huseffektområdet imidlertid også er miljørigtige med en meget lav GWp, har hidtil 
opnået accept hos skattemyndighederne til kun at blive beskattet med en krone per 
liter trods status som en F-gas. Og nu er der gode tegn i sol og måne på, at også mil-
jømyndighederne vil slippe 10 kg-grebet om de mest lav-GWp kølemidler.

En udvikling, AKB bifalder og presser dagligt på over for 
myndighederne for at få på plads snarest, så miljøuven-
lige kølemidler udfases optimalt, og så alle kan bevare det 
frie valg mellem naturlige og miljørigtige ”unaturlige” køle-
midler, og så alle i kølebranchen også kan få optimal gavn 
og udbytte af de gode nyheder: ”Nationalbanken forven-
ter……..et løft i væksten” med tilføjelsen ”AKB forventer et 
løft i salget!”

Kim Valbum
Direktør

cool news
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Jh service & montage
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8600 silkeborg

cVr. 353876884
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AnAlyse

Køle- og ventilationsbranchen
Virksomhedsbørsen as har foretaget en analyse af næsten 400 danske virksomheder 
inden for forretningsområderne køling, varme og ventilation til såvel det professio-
nelle marked som til boliger.

43% af virksomhederne er etableret inden for de seneste 10 år.

i det samlede antal virksomheder inkluderer det ca. 25 personligt drevne virksomhe-
der, hvortil kommer datterselskaber m.v., således brancheanalysen omfatter netto 
200 virksomheder, der opgiver regnskabstal.

Brancheanalysen omfatter de seneste 5 års økonomiske udvikling og er baseret på 
virksomhedernes opgivne branchekoder samt vore databaser.

Branchen dækker over et bredt forretningsområde som det ses af nedenstående dia-
gram, der viser fordelingen mellem engros- og fabrikationsvirksomheder samt mon-
tage og service. Forretningsområderne overlapper hinanden i stadig større og større 
omfang, ligesom andre brancher dækker ind over disse.

Branche-
opdeling i %

udvikling i bruttoresultat og årets resultat før skat i tkr.

Branchen er præget af 2/3-dele af virksomheder med mindre end 5 ansatte. Der be-
skæftiges i alt 3.000 ansatte, hvor mere end halvdelen er ansatte i virksomheder, der 
har mere end 100 ansatte. Virksomheder med mindre en 5 ansatte beskæftiger blot 
5% af alle forretningsområdernes ansatte.

Selvom der er mange relativt nye virksomheder etableret inden for de seneste 10 år, 
er der specielt blandt de små virksomheder mange, der står over for et generations-
skifte, hvilket i sig selv er en udfordring både for den enkelte virksomhedsejer og for 
branchen som helhed.

Den samlede omsætning i branchen skønnes at udgøre ikke mindre end 13-15 mia. kr. 
Der er samlede aktiver for ca. 5 mia. kr. og en egenkapital på 1,7 mia. kr.

Der er således tale om en ganske betydelig branche med meget store udfordringer – 
såvel positive som negative.

Hele energibranchen er i et vækstområde med store markedsmæssige muligheder. 
Alene inden for udfasningen af de fossile brændstoffer for boligområdet inden for de 
næste 5-10 år skaber en omsætning i branchen på 12-15 mia. kr. 

Det kræver viden, produkt- og markedsudvikling - og i sidste ende også behov for 
kapital. Med de mange nye og mindre energivirksomheder må det også forventes, at 
sammenlægninger vil præge virksomhedsbilledet.

Branchesammensmeltningerne fra eksempelvis el og VVS betyder udfordringer og 
muligheder, men også branchens indtjening byder på udfordringer.

Neden for er vist udviklingen i indtjeningen i køle- og ventilationsbranchen 
de seneste 5 år.
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resultatudviklingen dækker dog over en betydelig forskel mellem de forskellige virk-
somhedsstørrelser, hvilket er vist på herunder.

Gruppen med 11-20 ansatte viser de største udsving i afkastningsgraden – dvs. ev-
nen til at forrente den investerede kapital. i 2012 er der dog et par virksomheder med 
meget store underskud, der i et vist omfang viser et for negativt billede. Såfremt der 
korrigeres herfor, vil den negative afkastningsgrad dog ligge på 1.

Gruppen af virksomheder med 21-50 ansatte viser klart den bedste økonomi både 
som indtjeningsevne og som stabilitet heri.

Virksomhedsbørsen as har ud over at have udarbejdet analysen af køle- og ventila-
tionsbranchen gennemført flere virksomhedsformidlinger af disse typer af virksom-
heder. 

Herudover har Virksomhedsbørsen as indledt et samarbejde med investorer om op-
køb af attraktive virksomheder inden for køle- og ventilationsvirksomheder. 
Se mere på www.virksomhedsborsen.dk 

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

EN STYRING DER ER TIL AT FORSTÅ!

• Tæthedsklasse IP 65
• 2 HP kompressorrelæ
• HACCP
• DIN skinne med plads til ekstra relæer

Med samme logik som den velkendte Eliwell ID Plus styring

INTRO
TILBUD
Kr. 895,-

COLDFACE NT

AKB April 2015.indd   1 25-03-2015   14:30:03

http://www.virksomhedsborsen.dk
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siden sidst

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

KONTAKT OS, VI GØR DET LET AT VÆRE FAGMAND.

Innova klimaanlæg & varmepumper
 - Endnu et pletskud fra Ahlsell Ref

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

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

Innova fra Ahlsell Ref, et 
komplet program indenfor 

klimaanlæg og varmepumper.

rEEFT-gruppemøde:
Nu rykker det! Sådan lød det efter seneste møde hos rEEFT A/S i Horsens, torsdag 
den 19. marts, hvor over 20 deltagere indledte mødet med at høre indlæg fra rEEFT 
om nye programmer og tiltag. ikke mindst de mange små betjenings-fif var værdi-
fulde at høre om – små funktioner, der tilsammen gør livet lettere med iT.

Efter indlæg var der spørgsmål, debat, en sandwich og noget andet værdifuldt – en 
god snak mellem deltagerne om, hvordan man håndterer og implementerer syste-
met i de forskellige virksomheder på godt og ondt, og hvad man skal gøre - og måske 
mest vigtigt – hvad man absolut ikke skal gøre!

Næste møde i gruppen bliver efter sommerferien. Alle – også medlemmer, der blot vil 
høre om arbejdet – er velkomne og kan blive tilmeldt arbejdsgruppen hos 
akb@koeleteknik.dk 

Mange gode fif fra Reeft

Mange gode råd fra kolleger

mailto:akb@koeleteknik.dk
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Bestyrelsen til møde med europæisk top
ArEA – den europæiske køle- og Vp-sammenslutnings tidligere formand gennem 
mange år – Graeme Fox – var inviteret af bestyrelse med suppleanter til i en af 4 
arbejdssessioner på bestyrelsens årlige internatmøde at give sit bud på udviklingen i 
Europa, samt specielt i UK hvor Graeme driver sit eget kølefirma.

Og Graeme kom uden forbehold og talte varmt og åbent. Graeme er formand for 
rACG/B&ES United Kingdom, den britiske kølesammenslutning, og tidligere formand 
for den europæiske køleorganisation ArEA og har en kølevirksomhed i Dundee.

Graeme kom ind på mange af de fortrædeligheder, kølebranchen er underlagt fra 
myndigheder – et billede, der på mange måder minder om den danske situation. Gra-
eme kom også ind på F-gas reguleringen, som har taget meget af Graeme’s tid.

ArEA har 20 organisationer fra 17 europæiske lande og forsøger at finde en fælles-
nævner, at være til stede de rette steder og at blive hørt. Det er lykkedes – kommis-
sionen tager ArEA alvorligt og spørger ind til holdninger nu efter en tidligere periode 
med en del rod i ArEAs drift. Der er p.t. jævnligt møder med kommissionen om bl.a. 
hvordan man gennemsætter de mere praktiske forhold omkring f-gas.

Uddannelsesfronten:
AKB-Nyt har bedt Claus Schøn poulsen, Centerchef 
Køle- og Varmepumpeteknik, på Teknologisk institut 
om en kort samarbejdsstatus:

AKB har indgået rabataftale med Teknologisk institut 
omkring deltagelse i køle- og varmepumpetekniske 
kurser på instituttet, og i den forbindelse kan det næv-
nes, at der er fuldt program i foråret på en række køletekniske kurser, hvor AKB’s 
medlemmer kan få opdateret deres viden inden for f.eks. naturlige kølemidler (særligt 
omkring ammoniak og CO2), kurser omkring anvendelse af varmepumper i industri 
og fjernvarme, kurser omkring varmepumper og varmegenvinding samt mange flere. 

Der opnås en rabat som AKB medlem på 10 %. 
Samlet oversigt over de køle- og varmepumpetekniske kurser kan ses her: 
www.teknologisk.dk/kurser/koeleteknik/c621 

UK har ingen særregler på kølemiddelområdet. på uddannelsesområdet er det svært 
at få folk. Her synes det forkerte mantra at være, at alle skal på universitetet nu om 
dage. i UK kommer man i lære – problemet er her at finde svende, der er gode nok til at 
oplære. Der ydes også skoleforløb som i Danmark. Uddannelsen tager her 3 år og har 
blokke af 3 ugers undervisning.

Før F-gas var der ingen certifikatkrav. Nu er der differentierede krav og kontrolmyn-
digheder, men der bliver ikke tjekket meget. Graeme viste sit F-gas kort, der minder 
om det danske. Og da der er gensidig national anerkendelse af disse godkendelser, 
burde der efter Graeme’s mening være en europæisk database med godkendte per-
soner og virksomheder og mulighed for et frit arbejdsmarked.

”Vi vil have F-gas også om mange år, men i mindre mængder, og producenterne der 
får færre kvota, er interesserede i at producere og sælge F-gas, men så vil f.eks. HFO-
erne være der – ikke mindst, når produktionen kommer ordentligt i gang, så prisen 
falder til et naturligt leje.”

Det var til stor inspiration at høre og tale med Graeme, og han havde en fin optimisme 
midt i kampen for bedre forhold for køle- og Vp-installatører.

Graeme Fox, formand for RACG/B&ES UK tv. i selskab og snak med 
Lars Thorsen, formand for AKB th.

http://www.teknologisk.dk/kurser/koeleteknik/c621
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AKB til debat med forslag om EED i Danmark

26. marts havde Dansk Energi inviteret et par håndfulde gæster – herunder en del 
AKB-medlemmer og AKB’s direktør - til at fortælle om, hvordan man oplever imple-
menteringen af Energieffektiviseringsdirektivet (EED) i Danmark. Der var især fokus 
på artikel 7-8. Konklusionerne fra workshoppen vil blive præsenteret for EU Kommis-
sionen senere på året. 

Firmaet ECOFYS, der af Kommission er bedt om at hente input til Bruxelles, afholder 
senere lignende workshops i Sverige og Tyskland.

det danske køleteam var bl.a. enige om 
•  at markedskræfterne er de bedste til at regulere markedet til bedre og mere effek-

tivt energiforbrug.
•  bedre finansierings- og leasingløsninger til at flytte markedet i den rigtige retning. 
•  politisk stabilitet var også et af ønskerne – så vi ikke er underlagt politisk vilkårlighed 

og omskiftelser, men kender fremtiden og dens betingelser.
•  fjernelse af tekniske handelshindringer og herunder at varmepumper skal typegod-

kendes i alle lande – gruppen anser det som direkte skadeligt for forbrugerne og 
prisdannelsen.

Dansk Energi lagde hus til en god dag for energien i Europa

 

 
 

 

FIROFIX PH – sikrer dig et komplet isoleringssystem  
 

 

 

_________________________________ 

 

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

 

 
 

_________________________________ 

 

 
Vi ønsker alle et rigtig dejligt forår samt en udbytterig sommer 

 

 
 

 
www.fkteknik.dk 
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- alt til klima- og køleanlæg

Vi vil gerne dele en succes med dig, ved at gøre 

Konceptet er nemt og enkelt:
BoXen.

• Sælgeren sender dig en SMS/mail med en dørkode som kun du/eller en kollega kan 
BoXen.

• Som ny kunde i BoXen

• For at sikre, at der ikke sker fejl er rummet TV overvåget.

Ballerup

den følgende morgen

-
-

• Kompakt støjsvag version
• Version med cirkulationspumpe
• Med indbygget frikøl
• DV dansk version med 2 separate kølekredse med 
   fyldning mindre end 10 kg R410A

Leveres standard med:
• EC ventilatormotorer
• Indbygget fan speed control 
   via 0-10V
• Carel PCO5 Microprocessor
• Setpunktforskydning 
   med 0-10V signal
• Master/slave funktion

NRL
R410A

NRL280 - NRL350
Vandkøleanlæg, luftkølede varmepumper med axialventilator.

Kølekapacitet fra 50 - 100kW

April 2015

25-03-2015   11:28:56

ErFA København gør det igen
Torsdag den 26. marts havde formand Brian Ziegler rettet an til de godt 20 deltagere 
i ErFA København og gæster fra HilTi, der kom nogle rigtig gode indlæg om HilTi’s 
garanti på værktøj, fastgørelsesløsninger og brandisolering ved rørgennembrud. 

HilTi’s produkter er ikke blandt de prisbilligste, lagde konsulenterne ud med – men 
absolut blandt de bedste. Efter de overbevisende indlæg og gennemgange var man 
tilbøjelig til at give dem ret – ellers kan man jo selv prøve – der er HilTi-centre i hele 
Danmark, der yder rådgivning, information, uddannelse og løsninger på byggeproble-
mer.

ErFA København holder møde hver den sidste torsdag i september og marts måneder 
kl. 16:30 i Kastrup Selskabslokaler, Hørby Alle 11, 2770 Kastrup. Selv om mødet den 
26. marts var godt besøgt, er der stadig plads til flere deltagere, der kan nyde godt af 
selskabslokalernes særdeles gode forplejning. 

Kontakten til ErFA København kan ske til Annette Olsen hos AKB, tlf. 46322111
akb@koeleteknik.dk 

Salgschef Maziar 
Pourshams fra 
HILTI gennemgår 
sit program for 
en interesseret 
ERFA-gruppe

mailto:akb@koeleteknik.dk
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NØGLEFÆRDIGE CO2 LØSNINGER 
FRA SCM FRIGO

TRANSKRITISKE BOOSTERANLÆG - TRANSKRITISKE CHILLERE
SUBKRITISKE ANLÆG MED VAND - ELLER BRINEKØLEDE KONDENSATORER

Nem installation • Høj driftsikkerhed 
Optimal driftsøkonomi • Lave serviceomkostninger

Mitsubishi forårskampagne
i april og maj

EKSTRA 10% RABAT PÅ NETTOPRISEN
PÅ ALLE PAC ANLÆG MELLEM 7-25kW

Levering senest 30. juni 2015

Loftkassetter

Lofthængte

Indbygning/kanal
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efterårs- og generalforsamling 2015
i AKB er nu fastlagt til fredag den 30. oktober 2015 
på legoland – Hotel & Conference i Billund.

dansk Køledag/cool energy/Ajour 
Afholdes i år torsdag den 19. og fredag den 20. november 
2015 i Odense Congress Center.

AKB har betinget sig gratis adgang om fredagen til udstilling 
og konference, så alle har muligheden for at deltage. 

i 2014 blev kølebranchens største nordiske erhvervsevent, CoolEnergy.dk, integreret 
som en del af Ajour, og i år sprænges rammerne endnu engang og gør plads til flere 
udstillere og besøgende, når brancheudstillingen under Dansk Formands Forening 
(ledere inden for byggeri) bliver en del af Ajour.

Sær X i kalenderen ved de to arrangementer i efteråret – vi ses!
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det fAGliGe hjørne V. Kim VAlBum

Et medlem spørger: Er det juridisk bindende, f.eks. ved konkurs, hvis man skriver 
på en faktura, at ”Det leverede forbliver Køleservice A/S’ ejendom, til det fulde 
beløb er erlagt.”?

AKB’s advokat, Klaus Graversen, Advodan roskilde, svarer: ”Den type aftaler skal ind-
gås ved ejendomsforbehold, jf. Kreditaftalelovens § 34.

Der er en mængde ufravigelige regler, der skal overholdes. Den vigtigste i denne sam-
menhæng er § 34, stk. 1, nr. 1, hvorefter ejendomsforbehold skal aftales (dvs. også 
accepteres efter de almindelige regler herfor) senest på det tidspunkt, hvor varen 
overleveres til køberen.

Desuden skal prisen være mindst 2000 kr., der må ikke være tale om kreditaftale med 
variabelt lånebeløb og hvis køber er forbruger, skal han også have leveret mindst 20% 
af kontantpris som udbetaling.

Eftersom ejendomsforbehold skal aftales senest ved varens overgivelse, er det ikke 
tilstrækkeligt at anføre i fakturaen. Det kan efter omstændighederne ske ved indfø-
relse i ordrebekræftelse (hvis man kan argumentere for stiltiende accept, hvis køber 
ikke brokker sig ved modtagelse af ordrebekræftelsen), men ellers vil jeg anbefale, at 
det indføres i salgs- og leveringsbetingelser, og disse vedlægges alle aftaler.”

Et medlem har spurgt, om et bestemt tysk firma har godkendelserne i orden.

AKB kontaktede Handwerkskammer i Flensborg uden held. Dernæst kontaktede AKB 
Arbejdstilsynet med angivelse af adresse og anlægstyper, der skulle være leveret.

Arbejdstilsynet har i februar meldt tilbage, at de pågældende anlæg ikke var igangsat 
ved inspektion hos kunden. Heldigt for det tyske installationsfirma, for kølemiddel-
fyldningen var over 2,5 kg. og firmaet havde ikke iSO9001-godkendelse. 

Det tyske firma har haft forbud mod at igangsætte anlæggene, før de havde erhvervet 
en iSO9001-godkendelse, hvilket nu er sket og alle godkendelser til at arbejde i Dan-
mark skulle nu være på plads.

Er Arbejdstilsynet ved at stille nye krav til brugermanualer?

AT har stillet krav til et medlem via tredjepartsorgan om brugervejledning til ”ukyn-
digt” personale ved nye køleanlæg. Sådan et krav har AKB ikke hørt om før og efterly-
ser derfor information fra medlemmer, der har hørt noget lignende?

AB92 og mangelbegrebet

på de fleste byggesager handler man efter regelsættet AB92, som bl.a. har et 5 års 
entreprenøransvar, der omhandler mangler på leverede dele i en bygning. F.eks. hvis 
et vindue går i stykker efter 3 år, vil det typisk blive skiftet under dette ansvar.

Et medlem leverer maskiner med bevægelige dele efter AB92 og spørger:
 1.   Vi leverer en blæstkøler, som ikke er en del af bygningen. En magnetventil går 

i stykker efter 3 år. Der er 12 mdr. garanti fra producenten. Er denne omfattet 
af 5 års entreprenøransvar?

 2.   Til køleren monteres vi et rørtræk som en fast del af bygningen. rørtrækket 
bliver utæt efter 2 år. Er det omfattet af entreprenøransvar?

AKB har spurgt advokat Klaus Graversen, der i den ultrakorte svarer:

Ad 1. ja
Ad 2. Nej. Det er altid den, der gør gældende, at der foreligger en 
mangel, der har bevisbyrden (og det siger sig selv, at det bliver svæ-
rere at løfte bevisbyrden, jo længere tid der går, fra en ting er taget 
i brug, til ”manglen” konstateres.) 

Generelt kan siges, at danske rets almindelige mangelbegreb fort-
sat finder anvendelse. Det betyder, at det er bygherren, der skal be-

vise, at det leverede lider af en skjult mangel, der var til stede ved leveringen. Skader, 
der opstår som følge af slitage eller fejlbehandling, kan man således ikke gøres an-
svarlig for.
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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

AB92 er et aftalesæt, der er fuldt fravigeligt, og det kan derfor tilrådes, at man så vidt 
muligt får begrænset materialeansvaret til samme længde som den garantiperiode, 
man kan opnå hos sin leverandør.

Der lader ikke til at gøres forskel på maskiner og bygningsdele i AB92, så længe leve-
rancen kan siges at være materialer eller leverancer til arbejdet.

2 medlemmer har uafhængigt spurgt vedrørende R22-anlæg:

 1.   på et større r22-anlæg brænder den ene kompressor sammen. Er det lovligt 
at renovere eller ombytte kompressoren?

Svar: i princippet ja – ”reglerne her gælder kølemidlet og ikke anlægget. Hvis man ved-
ligeholder eller servicerer et anlæg uden at involvere kølemidlet – det kunne være at 
skifte en sikring eller lignende – vil dette være lovligt” Citat fra Miljøstyrelsens hjem-
meside.

 2.   En landbrugskunde køber et mælkekøleanlæg med r22. Anlægget kan flyttes 
uden at der skal påfyldes kølemiddel. Må vi flytte anlægget?

Svar: Nej. Selv om vi betragter anlægget som ”flytbart”, svarer Miljøstyrelsen: ”Hvis 
det ”flytbare anlæg” placeres på en anden matrikel, vil anlægget som udgangspunkt 
blive betragtet som nyt.” Og da man ikke må etablere nye anlæg med r22, er flytnin-
gen omsonst – med mindre man bygger anlægget om til et lovligt kølemiddel.
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Personalespørgsmål: 
aflønning ved sygdom og opsigelsesfrister?

Et AKB-medlem skal ansætte sin første med-
arbejder og spørger:

 1.    Hvordan er aflønningen i tilfælde af 
sygdom? Hvem betaler hvad hvor 
længe? 

 2.   Hvor lange opsigelsesfrister anbefa-
les i en ansættelseskontrakt?

Hvis medlemmet er overenskomstdækket, er der typisk tale om industriens over-
enskomst. Svarene på spørgsmålene bliver efter denne:

Ad 1. Efter 6 måneders anciennitet har man efter industriens overenskomst ret til 
fuld løn under sygdom i 5 uger og herefter i yderligere 4 uger, eksklusiv genetillæg (de 
første 6 måneder får man sygedagpenge).

Virksomheden er berettiget til sygedagpengerefusion efter sygedagpengelovens be-
stemmelser. (Kan i sin helhed læses i overenskomstens Kapitel Vi. øvrige bestem-
meler, §29 Sygdom/tilskadekomst Stk. 1)

Ad 2. Svaret afhænger af flere faktorer, hvorfor vi bringer det i sin helhed:

§ 38 Opsigelsesregler.  Stk. 1 Varsler
1. inden for de første 6 måneders ansættelse er ingen af parterne forpligtede til at 
afgive noget varsel i forbindelse med en afbrydelse af ansættelsesforholdet.

2. For medarbejdere, der uden anden afbrydelse end de i pkt. 4 nævnte har været 
beskæftiget på samme virksomhed i de nedenfor anførte tidsrum – læretid tæller 
med – gælder følgende varsler:

a.    fra arbejdsgiverside:
Efter 6 mdrs. beskæftigelse 14 dage
Efter 9 mdrs. beskæftigelse 21 dage
Efter 2 års beskæftigelse 28 dage
Efter 3 års beskæftigelse 56 dage
Efter 6 års beskæftigelse 70 dage
Medarbejdere, der er fyldt 50 år:
Efter 9 års beskæftigelse 90 dage
Efter 12 års beskæftigelse 120 dage
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AHLSELLS HOLD KÆMPER FOR DIG

Vores hold kæmper for at du når godt i mål med dit projekt.

Som kunde hos Ahlsell Ref får du ikke blot adgang til vores 

store program af kvalitetsprodukter, Mere end 40 entusiastiske 

medarbejdere i Kundeservice, Produktteam, Indkøb og Lager 

stiller al deres viden og erfaring til rådighed for dig og dit projekt.
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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 eksemplarerAKB nyt
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Autoriserede Køle- & vArmepumpefirmAers BrANcheforeNiNg

en cool

sommer til alle!
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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

b.    fra medarbejderside:
Efter 6 mdrs. beskæftigelse 7 dage
Efter 3 års beskæftigelse 14 dage
Efter 6 års beskæftigelse 21 dage
Efter 9 års beskæftigelse 28 dage
Det er ancienniteten på opsigelsestidspunktet, der er afgørende for de under a) og b) 
anførte opsigelsesvarsler.

Overenskomsten og paragrafferne kan hentes i fulde uddrag bl.a. på hjemmesiden 
www.danskmetal.dk 

Hvem har ret til virksomhedens data?

Et medlem opsagde aftalen med sin iT-leverandør, som dernæst lukkede af for alle 
de informationer, virksomheden lå inde med, hvilket kunne lade sig gøre, da alt var 
online. Dvs. at al information om tidligere jobs, ordresedler, servicekontrakter osv. 
var utilgængeligt for medlemmet – også fra perioden, hvor man havde serviceaftalen 
kørende.

Kontakt til en jurist løste ikke sagen, da det ikke stred mod den aftale, der i sin tid var 
indgået. Medlemmet har dernæst fornyet serviceaftalen, købt en rigtig god back-up 
løsning og arbejder langsigtet på at frigøre sig fra leverandøren – og bl.a. at sikre sig, 
at næste kontrakt ikke åbner for en gentagelse.

http://www.danskmetal.dk


Danmarks eneste kølegrossist med fokus på industrikøl

Uafhængig kølegrossist med viden og erfaring på industriel køling

Vil tilføre mere konkurrence på markedet

Vil køre en salgsstrategi med kun en leverandør pr. produktgruppe 

DANMARKS NYE KØLEGROSSIST

BESØG OS PÅ

WWW.IRPARTS.DK

Nu også forhandler af Busck elmotorer


