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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!
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LEDER    Af Kim Valbum

F-GAS 
- frem og tilbage er lige langt?
Det har været et travlt efterår for AKB. Oven i de sædvanlige milepæle – general-
forsamling / efterårssamling,  Dansk Køledag / Cool Energy og generalforsamling i 
AREA– kom de mange ekstraordinære opgaver. Lad os sige det med det samme – alle 
arrangementer forløb godt og planmæssigt og er alle beskrevet nærmere inde i dette 
nummer af AKB-nyt. 

I årets løb har der været lagt op til ændringer på en række områder. Især F-gas forord-
ningen - EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 517/2014 – der 
trådte i kraft 01. januar i år – har givet anledning til meget hovedbrud. Fra at gå fra 
arbejdsgrænser i kilo kølemiddel, anvender den nye forordning GWP som målestok 
for fyldningsmængder, og det er ikke helt let – hvor meget måler eller fylder en GWP 
egentlig? Ja, 1 kilo CO2, men så er vi ligesom lige vidt – det er og bliver abstrakt. Men 
nuvel – det var der enighed om.

Og endeligt fulgte efterbyrden – udspillet om de danske særregler, der lagde op til en 
lempelse af den – kan vi vist godt sige – noget forkætrede danske 10 kg-sær-regel. 
Et udspil nogle jublede over, mens andre slog syv drivhus-kors for sig. Og branchen 
ventede og ventede på afgørelsen.

Spændingen udløstes fredag den 13. i november 2015! Mailen fra Miljøstyrelsen lød 
lidt lakonisk: ”Vi takker for din interesse og høringssvar i forbindelse med høring om 
udkastet til en revideret dansk bekendtgørelsen om industrielle drivhusgasser. Med 
baggrund i høringssvar og miljø- og samfundsøkonomiske overvejelser, er det er ble-
vet besluttet at bibeholde den gældende bekendtgørelse uændret.”

Så alt er ved det gamle – Danmark har stadig sær-regler, mens 
udenlandske firmaer i stigende grad arbejder i Danmark efter EU-
regler og tror sig lovlige. For alle parters skyld ville en EU-harmo-
nisering også her være særdeles kærkommen!

Kim Valbum
Direktør

LEDER
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COOL NEWS

Bundgaard -> Kølegruppen

Fredag den 25. september 2015 holdt 
Kølegruppen A/S åbent hus i forbindelse 
med købet af Bundgaard Køleteknik A/S. 
Fra AKB-nyt skal lyde et stort tillykke til 
Kølegruppen og en stor og varm hyldest til 
to markante frontkæmpere i den danske 
kølebranche. 

Nyvalgt 
bestyrelsesmedlem  
i AKB runder
18. november 2015 var der dømt 
Aarhus Festuge i SunLounge på Aros 
kunstmuseum, da Bent Møller fra 
Mulitkøl markerede at have 
passeret de 60 i fuld fart. 

AKB-Nyt ønsker tillykke!

Pris fra kr. 3.799,- AIA/ABA/ADK/ITV/ 
trykbærende anlæg/elevator m.fl.
Mindre tillæg for mere end 1 fagområde

Vi opdaterer dit ISO KLS 9001:2008 til ny ISO 9001:2015

Konverteringsprocessen - kr. 3.799,-

Mulighed for tilkøb

Hjælp til implementering - kurser - intern audit - vedligehold

 Med ovenstående efterlever dit ISO 9001 KLS de nye ”2015 krav” og kan godkendes af dit 
certificeringsorgan - og med Ledoc kan du vinke farvel til besværlige manuelle processer.

Hvad får du ud af det:
Ved at lade Lekon Rådgivning, Danmarks største og bedste KLS rådgiver, konvertere dit nuvæ- rende KS/SKS, har du 
sikkerhed for, at dit nye KLS lever op til Sikkerhedsstyrelsens krav, og dermed kan godkendes af din kontrolinstans. 
Ledoc gør dit KLS digitalt, det er slut med at skulle opdatere lister i sidste øjeblik. Vi glæder os til at høre fra dig. 
Se mere på - www.lekon.dk og www.ledocsystem.dk - kontakt os på: lekon@lekon.dk.

Kortlægning
Vi finder data

ISO KLS 
Workcamp

KLS kursus 6 timer

Kr. 1.250,-

Ledoc - 
Workcamp

Ledoc kursus 6 timer 
Kr. 1.250,-

Intern audit

Mulighed for vedligeholdelses abonnement 
der indeholder Ledoc og intern audit m.m.

Ledoc –abb.

• Eksisterende system 

• Hjemmeside

• Telefonisk kontakt

• E-mail besvarelse

• CVR register

• NN Markedsdata

• Håndbog

• Procedurer

• Instruktioner

• Skemaer

• Ledoc oprettelse

•  Ny KLS mappe

•  Ledoc i 12. mdr

•  Besked om hvad skal  
 du gøre

•  Tilbud om hjælp

•  Nyhedsbreve

Konvertering
Vi udarbejder

Aflevering
Du modtager
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Nye medlemmer

TREKANTENS KØLESERVICE ApS
Gl. Stationsvej 5
6000 Kolding
Cvr.: 72422511

RUDBECHS TEKNIK v/Per Rudbech Rasmussen
Havemøllevej 22
4100 Ringsted 
CVR.: 33534205

PRO KØLETEKNIK A/S
H.J. Holst Vej 20
2610 Rødovre
Cvr.: 32666248

RØNS KØLETEKNIK ApS
Ahornsvinget 19
7500 Holstebro
CVR.: 37240494

AKB-nyt kipper med flaget og ønsker velkommen 
i kredsen med ønsket om godt kollegialt samarbejde!

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

AQUAREA - ALL IN ONE
• Højeffektiv 200 l rustfri tank
   med 10 års garanti
• Flot design
• Let at installere
• A klasse pumper
• Fra 3 - 16 kW

AKB decemberAIR_2015.indd   1 01-12-2015   13:22:41
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ISO9001:2015ISO9001:2015

Fredag den 06.11.2015 forelå 
ISO9001:2015 i dansk version

Millioner af virksomheder i alle størrelser og inden for alle brancher og sektorer arbej-
der på verdensplan efter ISO 9001. Den nye version af standarden byder på mange 
væsentlige ændringer, og virksomhederne har nu 3 år til at indarbejde den nye version. 

AKB har i den forbindelse indgået en aftale med AKB’s aftalepartner på området FOR-
CE Technology, der rummer alle muligheder for medlemmerne - enten

Udarbejdelse af nyt rammesystem:

Med baggrund i det af FORCE Technology udviklede ”MINI Sys” Power Point basserede 
system udarbejdes et system, der opfylder ISO 9001:2015 og AT Bek. 100 bilag 7 krav.

Systemet udarbejdes i samarbejde med en af AKB udpeget person med specifik kø-
leteknisk viden.

Systemet laves, så det er enkelt at virksomhedstilpasse.
 
eller:

Opdatering af eksisterende rammesystem:

Gennemførelse af en GAB analyse af eksisterende system op imod ISO 9001:2015 for 
identifikation af ændringer.

Forslag til ændringer.

Gennemgang og indførelse af ændringer i rammesystem i samarbejde med Jørgen 
Schreiber fra Schreiber Consult, udpeget af AKB.

Med dette i bagagen udbyder AKB 2 med-
lemsmøder og 2 workshops á 3 halve dag i 
henholdsvis Jylland og på Sjælland, samt 
salg af ISO9001 til halv pris og således:

DS/EN ISO9001:2015 som papirudgave – 
forudsat AKB modtager 50 bestillinger. 
Pris 500 kr. + moms 
(normalpris 910 kr. + moms). 
Kan købes af alle medlemmer uanset del-
tagelse i møder. 

Bindende bestilling senest 
mandag den 04. januar 2016 kl. 12:00.

Medlemsmøder:

• ISO9001:2015 gennemgås
• Ændrede krav gennemgås 
• Hvad betyder det for en køleservicevirksomhed?
•  Valg af nyt system eller opdatering af eksisterende system  

(baseret på rammesystem)

Afholdes hhv. 

 Mandag den 11. januar 2016 kl. 12:30 - 17:00 
 på Hotel Kong Frederik d. II i Slagelse 

 Tirsdag den 12. januar 2016 kl. 12:30 - 17:00 
 på Nilles Kro i Sabro

Alle medlemmer kan deltage - pris pr. person 1.000 kr. + moms. incl. forplejning. 
Bindende tilmelding til sekretariatet senest mandag den 04. januar 2016 kl. 12:00!

Man kan beslutte efter medlemsmødet, om man vil deltage i work-shops.

ISO9001:2015
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Work-shop, 3 eftermiddage / aftner – skal købes samlet!

Første workshop:
•  Gennemgang af afsnit 4, 5 og 6 af ISO 9001:2015.
•  Tid for de enkelte deltagere til at rette / tilføje i eget systemDer er konsulent til-

stede, der kan give individuel hjælp og sparing.

Anden workshop:
•  Gennemgang af afsnit 7 og 8 af ISO 9001:2015.
•  Tid for de enkelte deltagere til at rette / tilføje i eget system.
•  Der er konsulent tilstede, der kan give individuel hjælp og sparring.

Tredje workshop:
•  Gennemgang af afsnit 9 og 10 af ISO 9001:2015.
•  Tid for de enkelte deltagere til at rette / tilføje i eget system.
•  Der er konsulent tilstede, der kan give individuel hjælp og sparing.

Resultat af workshoppen er, at den enkelte deltager har et opdateret ledelsessystem, 
der opfylder krav i ISO9001:2015 og AT Bek. 100 bilag 7, klar til at indføre i egen virk-
somhed.

Afholdes hhv. på Sjælland og Jylland:

Hotel Kong Frederik den II i Slagelse kl. 15-20: 
•  Onsdag den 16. marts, 
•  Mandag den 18. april og 
•  Tirsdag den 10. maj 2016

Nilles Kro i Sabro kl. 15-20: 
•  Torsdag den 17. marts, 
•  Tirsdag den 19. april og 
•  Onsdag den 11. maj 2016

OBS!
Der kan deltage maks. 15 virksomhe-
der og 20 personer pr. workshop. 

Tilmelding efter først-til-mølle-
princip. 

Pris pr. person 3.000 kr. + moms. 
incl. forplejning. 

Bindende tilmelding til sekreta-
riatet for deltagelse i workshop 
senest 01. februar 2016! 

Tilmelding til medlemsmøde 
og/eller workshop og/eller 
bestilling af ISO9001:2015 
kan ske på adressen: 
www.koeleteknik.dk/Tilmelding 

eller Kontakt AKBs sekretariat for køb eller bestilling - tlf. 46322111 eller 
akb@koeleteknik.dk

http://www.koeleteknik.dk/Tilmelding
mailto:akb@koeleteknik.dk
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codan.dk

p Forsikringer  
skræddersyet til  
dine behov 
Som medlem af AKB kan du købe erhvervsforsikringer i Codan på meget  
fordelagtige vilkår. AKB og Codans forsikringsaftale er skræddersyet til køle
branchens behov og sikrer dig en række fordele, fx:

q  Mulighed for montagedækning og særlig aftale om 
dækning ved udslip af kølemedie

q  En fast assurandør med specialviden om kølebranchen og  
tilbud om et årligt servicebesøg

q  Mulighed for at købe en attraktiv sundhedsforsikring.

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

Ring til os på 33 55 37 83, og hør hvad vi kan 
gøre for din virksomhed.

AKB_Erhversvforsikringer_130x190.indd   1 03/06/15   10.08

Efterårssamling 2015
Efterårs- og generalforsamling den 30. oktober på Legoland Hotel & Conference bød 
på en rigtig god oplevelse i det store auditorium på et meget service- og oplevelses-
orienteret hotel. 

Og hele Danmarks blærerøv, Mads Christensen, indfriede til fulde forventningerne om 
et både morsomt og underholdende indlæg med en god pointe – husk at forblive den 
mand, du er! 

To mænd med begge ben på jorden. Tv. Mads Christensen og th. Adm.dir. Claus Bo 
Jacobsen, H. Jessen Jürgensen A/S, i en god snak i kaffepausen. Bagved th. anes bl.a. 
AKB-formand Lars Thorsen i snak med melemmerne.
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Der var valg og fremlæggelse af budget, som der skal være. AKB-nyt bringer her det 
godkendte referat fra generalforsamlingen til orientering:

a) Valg af dirigent
Advokatfuldmægtig Ulrik Vindberg, Advodan i Roskilde, blev foreslået af bestyrelsen 
og valgt.

b) Dirigentens godkendelse af fuldmagter til stemmeafgivelse
Dirigenten konstaterede, at der ikke var indkommet fuldmagter, samt at der var frem-
mødt 35 stemmeberettigede medlemmer.

c) Årsberetning
Årsberetningen var publiceret til medlemmerne og blev gennemgået og præsenteret 
af formand Lars Thorsen. Årsberetningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

d) Regnskab
AKB’s direktør gennemgik regnskabet, der var underskrevet af ekstern revisor Jan 
Vibe-Hastrup og intern foreningsrevisor Jesper Jensen. Regnskabet blev godkendt .

e) Driftsbudget, herunder fastsættelse af årskontingent for 2015/16
AKB’s direktør gennemgik driftsbudgettet, der budgetterer med et underskud på 
91.000 kr. på den måde, at der afsættes 150.000 kr. fra de hensatte midler til fremme 
af ISO9001:2015 indførelse i medlemsvirksomhederne. Dette er forslag 1.

Der blev fremsat forslag fra et medlem, at der ikke skulle beregnes medlemsgebyr 
for ISO 9001:2015-arrangementer med deraf følgende samlet udgift for dette på kr. 
350.000. Dette er forslag 2. 9 stemte for forslaget, der blev forkastet, idet 18 skulle 
stemme for ved vedtagelse.

Der blev fremsat forslag fra et medlem, at der ikke skulle afsættes beløb i budgettet 
til fremme af ISO 9001:2015, men at det skulle hvile i sig selv. Dette er forslag 3. 4 
stemte for forslaget, der blev forkastet.

Det fremlagte driftsregnskab, forslag 1, blev godkendt. 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2015/16. Generalforsamlingen tog for-
slaget til beslutning. 

f) Indkomne forslag  Der var ikke indkommet forslag.

g) Valg af bestyrelse
Følgende blev valgt til bestyrelsen:  
Lars Thorsen, formand (genvalg)
Brian Ziegler (genvalg)
Anders B. Hansen (genvalg) 
Bent Møller (nyvalg)

h) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Følgende blev valgt som bestyrelsessuppleanter: 
Paw Rasmussen (genvalg), Mark A. Jensen (ny-
valg)

i) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Følgende blev valgt: 
som foreningsrevisor Allan Horsdal (nyvalg)
som foreningsrevisorsuppleant Lars Ander-
berg (nyvalg)

j) Forslag til placering af næste års or-
dinære generalforsamling
Sjælland og København blev valgt til af-
holdelse af ordinær generalforsamling 
2016 med bemærkning om, at det børe 
trafikalt tilgængeligt og med gode 
parkeringsmuligheder.
 
k) Evt. 
Der kom følgende bemærkninger, der er taget til referat.
Eigil.dk: AKB sælger tilsynsbøger, som er utidssvarende, selv om AKB har elektro-
niske bøger på intranettet (udarbejdet af Eigil). Direktør Kim Valbum svarede, at nogle 
kunder specifikt spørger efter de gamle tilsynsbøger, og at sagen vil blive taget op.
Rikke Skjødt: Det er forkert, at man skal købe ISO9001:2015. Også sidste år blev en 
brancheløsning foreslået. Direktør Kim Valbum svarede, at Dansk Standard er fore-
spurgt om en brancheløsning, men ISO9001:2015 foreligger endnu kun på engelsk. 
Der vil blive arbejdet på en løsning.
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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

AREA generalforsamling 
Den Europæiske køle- VP & AC-sammenslutning, AREA, afholdt sin årlige generalfor-
samling i Bruxelles, 12. & 13. november 2015. 

Til højre formand for SOSIAD, Vahe Dagdevirenel. Til venstre Petri Hannula fra FREA, 
Finske Køle- og VP-firmaers Brancheforening. I midten be-styrelsesmedlem i SOSIAD, 
Kivanc Aslantas, Business Development Manager for Danfoss Refrigeration i Tyrkiet
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Store besparelser på drænafgift og 
Glykoler fra Guldager A/S

Guldager A/S | www.guldager.com | Tel. +45 48 13 44 00

Genanvendelse af drænvand fra køletårne
• Op til 90 % besparelse på årlig drænafgift
• Kort tilbagebetalingstid
• Miljøvenlig løsning

Ring på 48134400 oplyskampagnekodeAKB, så får du en skarp pris på Glykol

Guldager Hybrid Glykoler 
• Høj kvalitet  
• Frit farvevalg (blå/rød)
• Analyser
• Konkurrencedygtige priser

Udover de mange faste diskussionspunkter omkring trykudstyr, energi, ecodesign, 
budgetter og formandsvalg blev der brugt meget tid på gennemgang af tilretninger 
af F-gas forordningen. Ikke alene er udfasningen af F-gasser et stående emne til dis-
kussion – som eksempel kan gives, at fra 2017 skal alle anlæg mærkes med antal 
GWP i kølemiddelfyldningen, men også uddannelseskravene blev der brugt meget tid 
på.

Danmark er rigtig godt med på dette punkt, men en udløber kan blive at Miljøstyrel-
sen og KMO fremover stiller krav om ekstern censur på uddannelserne til Kategori 
II-certifikater, så der også her bliver strammet op på godkendelseskrav til køle- og 
VP-branchen.

I øvrigt var AREA-mødet et af de bedste, hvis ikke det bedste, bemandede møde no-
gensinde. Over 30 deltagere fra hele Europa var mødt op. Nye associerede medlem-
mer er Estland og Kroatien, og på mødet var Tyrkiet for første gang repræsenteret.

Formand for den tyrkiske køle- og VP-forening, SOSIAD, Vahe Dagdevirenel, orien-
terede, at SOSIAD blev stiftet i 2005 og nu har 102 medlemmer og regner med at 
beslutte at ansøge om medlemskab af AREA ved generalforsamlingen januar 2016.
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info@hjj.dk - www.hjj.dk

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

AARHUS 
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 
Niels Bohrs Vej 1A
6000 Kolding
Tlf.  70 22 98 99
Fax  70 26 03 77 info@hjj.dk - www.hjj.dk

14

- alt til klima- og køleanlæg

AARHUS 
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 
Niels Bohrs Vej 1A
6000 Kolding
Tlf.  70 22 98 99
Fax  70 26 03 77

December 2015

Aermec´s nye modul-chiller NRV med 
køleeffekt på 108 kW kan vokse sig stor!
Sammensæt din chiller efter behov.
op til 970 kW - 9 moduler.
Kan leveres med frikøl indbygget 105 kW.
Nem at samle.
NRV modulet opfylder danske krav.

NYHED

NRV
FRA AERMEC

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

HJJ AKB_december2015.indd   1 30-11-2015   13:53:20

Dansk Køledag 2015
Dansk Køledag f.m.b.a., som det hedder officielt og vil anvende som navn igen fra års-
skiftet – blev afholdt 19. og 20. november 2015 i Odense Congress Center.

Ajour og Dansk Køledag/Cool Energy var en succes – der var mange udstillere – 165 
i alt - og mange nye udstillere, og der var spændende produktnyheder fra bl.a. IT-
branchen, underleverandører, hydraulik, fjernvarme m.m. 

Besøgsmæssigt var udstillingen det samme som i 2014, og det vil sige, at der var god 
deltagelse fra maskinmestrene og andre faggrupper. Festen om aftenen torsdag den 
19. november havde således over 600 deltagere. Samtidigt virkede det med gratis 
deltagelse for AKB-medlemmer og andre deltagerorganisationer. Især var det glæde-
ligt at se en del yngre kølefolk på messen.

Erhvervskonferencen Cool Energy var en stor succes – fremtidens køleanlæg med 
Christian Heerup fra Teknologisk Institut var – som ventet - velbesøgt og interessant. 

Dansk Køle- & Varmepumpeforenings og AKB’s stand på Ajour 2015. Til venstre Jan 
Hansen og til højre Brian Ziegler fra AKB i snak med Michael Aarup, Technical Sales 
Manager, Carel
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HJJ - din kølegrossist

Luft til vand varmepumpen er 
et komplet moderne system til 
opvarmning, køling samt 
produktion af varmt brugsvand 
til mindre huse.
Et sikkert og økonomisk 
produkt med vandvarmer, var-
melegeme, cirkulationspumpe 
og klimasystem integreret i in-
dedelen.

ECOLUTION
HØJEFFEKTIV LUFT TIL VAND VARMEPUMPE

NYHED HOS H. JESSEN JÜRGENSEN

HJJ BLIVER I 2016 FORHANDLER 
AF CARRIER KLIMAANLÆG

HJJ AKB_december2015.indd   2 30-11-2015   13:53:28
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Næste Ajour – hvor CoolEnergy går tilbage til navnet Dansk Køledag – afholdes 
i Odense Congress Center torsdag 24. – fredag 25. november 2016, hvor der 
også bliver gratis adgang for AKB-medlemmer om fredagen. Vel mødt!

SIDEN SIDSTHJJ din kølegrossist

info@hjj.dk - www.hjj.dk

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

AARHUS 
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 
Niels Bohrs Vej 1A
6000 Kolding
Tlf.  70 22 98 99
Fax  70 26 03 77 info@hjj.dk - www.hjj.dk
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- alt til klima- og køleanlæg

AARHUS 
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 
Niels Bohrs Vej 1A
6000 Kolding
Tlf.  70 22 98 99
Fax  70 26 03 77

December 2015

Aermec´s nye modul-chiller NRV med 
køleeffekt på 108 kW kan vokse sig stor!
Sammensæt din chiller efter behov.
op til 970 kW - 9 moduler.
Kan leveres med frikøl indbygget 105 kW.
Nem at samle.
NRV modulet opfylder danske krav.

NYHED

NRV
FRA AERMEC

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

HJJ AKB_december2015.indd   1 30-11-2015   13:53:20

Effektiv håndtering af luft, vand og olie i ammoniakanlæg ved Per Skærbæk Nielsen 
og Cool Partners, var et godt eksempel på viderebringelse af faglige erfaringer og et 
interessant bidrag midt i en tid med F-gas forandringer.

Sidste programpunkt på CoolEnergy stod Peter Brøndum fra COWI A/S for. Det var i 
to dele med titlen Kølebranchen møder Fjernvarmebranchen og med Peter Brøndum 
som moderator var der efterfølgende lagt op til en paneldebat mellem Fra Fjernvar-
men: John Tang, Dansk Fjernvarme, Charles Hansen, Bjerringbro fjernvarme. Fra Kø-
lebranchen: Tom Gøttsch, Superkøl & Kim Valbum, AKB. 

Det var en meget positiv debat, der spåede varmepumper en stor fremtid – ikke 
mindst i samarbejde med fjernvarmebranchen, og mødet var da også meget velbe-
søgt med udsolgt til sidste stol.

Salen var fyldt 
godt op, da 
Peter Brøn-
dum åbnede 
for dialogen 
køling møder 
fjernvarme.

Chefkonsulent John Tang fra Dansk 
Fjernvarme gav et engageret indlæg 
om varmepumper i fjernvarme-
branchen, fulgt godt op af Charles 
Hansen, Bjerringbro Fjernvarme 
(længst til højre). Peter Brøndum fra 
COWI længst til venstre var møde-
vært, mens Tom Gøttsch fra Superkøl 
repræsenterede køle-branchen sam-
men med AKB’s direktør.
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Trykbærende udstyr fra vugge til grav
AKB-nyt nr. 4-2015 bragte i det faglige hjørne et indlæg om frekvens for trykprøvning 
af sikkerhedsventiler, og det har givet en del henvendelser. Et medlem skriver således, 
at ”I bekendtgørelse nr.100 af 31 januar, står der i bilag 7: Ved det årlige eftersyn kon-
trolleres det, at anlæggets beskyttelsesforanstaltninger mod overskridelse af tilladte 
grænser fungerer korrekt.
 
I B.4.10 Skal åbningstrykket kun kontrolleres hvert 4 År. Efter min mening kan en vej-
ledning ikke, ”trumfe” et krav i At-100.” 

Et andet medlem har sendt en intern orientering 
om deres procedurer:
OPSTILLING AF KØLEANLÆG I BYGNING

ALLE OPSTILLINGER SKAL RISIKOVURDERES.

1. Køleanlæg med mere end 25 kg fyldning skal opstilles i maskinrum.
Opstillingsrum: Kravene til maskinrum skal opfyldes.

2. Køleanlæg med mindre end 25 kg må opstilles i teknikrum.
Opstillingsrum: Kravene til arbejdsrum skal min. opfyldes.

3. Køleanlæg med mere end 25 kg fyldning opstillet i ventileret kabinet med godkendt 
sikkerhedsudstyr må opstilles i teknik/arbejdsrum såfremt det ikke er muligt, at per-
soner kan gå ind i kabinettet.
Opstillingsrum: Kravene til arbejdsrum skal min. opfyldes.

Fyldningsgrænsen på 250 kg fyldning under terræn gælder for hver selvstændig kø-
leenhed.

Bemærk, at anlæg som er i kategori III og IV skal opstillingskontrolleres af bemyndiget 
3. parts organ.

OVENNÆVNTE GÆLDER ALLE KØLEANLÆG - ALLE KØLEMIDLER.

AKB-nyt takker for indsendelser og giver de to bidragsydere uforbe-
holden ret.
Endeligt har AKB konfereret med det gode AKB-medlem Eigil Niel-
sen, der har produceret ”Trykbærende udstyr fra vugge til grav 
sammen” med AKB, og som vi har ladet trykke særskilt og ud-
sende med AKB-nyt, så den kan indgå som en del af virksomhe-
dens håndbibliotek, også efter at AKB-nyt nr. 5-2015 er gået al 
kødets gang.

Et medlem spørger, om varmepumper, der også 
kan køle, kan få tildelt energisparemidler. 

AKB har spurgt begge AKB’s samarbejdspartner på området, Energisparesekretaria-
tet på Teknologisk Institut, samt SEAS-NVE. Hos sidstnævnte oplyser Christian Holt-
Jørgensen, at jo, man får energisparetilskud på alle godkendte varmepumper for den 
mængde energi, der spares ved etablering af varmepumpen – men man kan ikke få 
håndværkertilskud. Et opslag hos SKAT, der administrerer og oplyser om håndvær-
kerfradraget bekræfter, at der ydes ikke håndværkertilskud til ”Luft/luft-varmepum-
per, og varmepumper, der kan køle.”
Energisparesekretariatet på Teknologisk Institut supplerer, at man på Energistyrel-
sens varmepumpeliste kan se, hvilke modeller der er godkendt, og man skal være op-
mærksom på, at det er selve modellen, der er godkendt og ikke som tidligere serien 
af varmepumper fra pågældende fabrikant. Tidligere var det også sådan, at varme-
pumper der kunne køle, blev plomberede, men blandt andet da stort set alle luft-luft 
pumper nu også kan køle, er dette krav frafaldet.

Certifikat-typer?

ERFA-møde i København stillede på møde følgende spørgsmål til certifikat-typerne. 

Hvis en montør har f.eks. et D-certifikat må han arbejde med køleanlæg med mere 
end 50 kg kølemiddel af gruppe 1. Men sprogligt indebærer dette jo ikke automatisk, 
at han må arbejde med ”…mere end 50 kg kølemiddel af gruppe 2”, som der er angivet 
på B-certifikater?

Dette kunne indebære, at selv om man har f.eks. et C- eller D-certifikat, medfører det 
så ikke at man må udføre arbejde efter reglerne for A- eller B-certifikat? 

❄❊✺❇
✻❅❅

❇❄
❊✺❄

❅ ❄Trykbærende udstyr 
fra vugge til grav

Eigil NielsenSøren Lofts Vej 178260 Viby Jwww.eigil.dkTlf. 21 43 92 44mail@eigil.dk

Denne pjece er primært skrevet, så den dækker køle- og varmepumpeanlæg 

- efterfølgende beskrevet som ”anlæg”
I Danmark betragtes køleanlæg som hørende til trykbærende udstyr. I Arbejdstilsynets 

bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 (At-100) om anvendelse af trykbærende udstyr, er 

der fastsat en række bestemmelser for anlægs anvendelse.

•	 Anlæg	med	mellem	0,0	til	1,0	kg	kølemiddelfyldning: 

Bekendtgørelsen indeholder ingen bestemmelser for disse anlæg.

•	 Anlæg	med	mellem	1,0	og	2,5	kg	kølemiddelfyldning: 

Skal have et årligt lovpligtigt eftersyn udført af et kvalificeret firma.

•	 Anlæg	med	over	2,5	kg	kølemiddelfyldning: 

Skal have et årligt lovpligtigt eftersyn udført af en certificeret montør ansat i en 

DS/EN ISO 9001 certificeret sagkyndig kølevirksomhed.

At-100 er en medarbejdermiljøbeskyttelseslov, som skal sikre medarbejdere sikkerhedsmæs-

sigt ved omgang med de trykbærende anlæg. At-100 forholder sig egentligt ikke til om an-

læggene fungerer - anlæggene skal blot være sikre at omgås - både for ejernes medarbejdere 

og kølefirmaernes medarbejdere.

30 

 

 

Dansk national lovgivning 

 
Når et køleanlæg skal fremstilles til anvendelse i Danmark eller et andet EU land, gælder Ma‐

skindirektivet og måske Trykudstyrsdirektivet for anlægget. 

 
Man er nødt til at se på andre forhold end dem, der er omfattet af Trykudstyrsdirektivet. Tryk‐

udstyrsdirektivet omhandler ”Indretning af trykbærende udstyr” ‐ det drejer sig om nyindret‐

ning. 
 
Arbejdstilsynet i Danmark har udgivet to bekendtgørelser for trykbærende udstyr: 

 

 Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 99 af 31. januar 2007 

‐ Indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr 

 
 Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 

‐ Anvendelse af trykbærende udstyr 

 
Som titlerne antyder, så omhandler bekendtgørelserne indretning, ombygning, reparation og 

anvendelse af trykbærende udstyr i Danmark. 

 
De tekniske krav i At 99 og At 100 er de samme som i Trykudstyrsdirektivet. Det betyder, at 

krav til materialecertikater, procedurer og lodde/svejsecertikater også gælder ved ombyg‐

ning og reparation. 
 
Bekendtgørelserne arbejder med kontrolklasse A, B og C. De skrappeste krav stilles til kontrol‐

klasse A og til kontrolklasse C er der ingen krav opstillet i de danske nationale bekendtgørel‐

ser ud over krav til ISO 9001 certicering af kølermaer og montørernes personlige kvalikati‐

oner (dette beskrives senere i afsnittet). 

 
Kontrolklasserne hænger direkte sammen med kategorierne i Trykudstyrsdirektivet. I g. 

18.36 er sammenhængen vist. Kontrolklasserne bestemmer hvad, den danske nationale lovgiv‐

ning medfører af krav. 

 
Beholdere og enheder, der henføres til kontrolklasse A og B, skal opstillingskontrolleres af et 

inspektionsorgan og de skal forsynes med udstyrsjournal, besigtigelsesskilt og skrives ind i 

virksomhedens oversigt over trykbærende udstyr. Rørsystemer skal ikke opstillingskontrolle‐

Trykudstyrsdirektivet 
Kategorier 

A3,3 
I 

II 
III 

IV 

Dansk national lovgivning 
Kontrolklasser 

C 
C 

C 
B 

A * 

Sammenhæng mellem Trykudstyrsdirektivets kategorier 

og dansk national lovgivnings kontrolklasser * Beholdere med produkttal < 10.000 (PS · V) henføres til kontrolklasse B. 

eigil* dk

Udarbejdet af Eigil Nielsen 
for aut. køle- & varmepumpefirmaers brancheforening, AKB
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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

Hertil svarer Ib Bæk Jensen, DJH: Det er et let spørgsmål. I Bilag 5 til Arbejdstilsynets 
bekendtgørelse nr. 1088 af 28. november 2011 om kvalifikationskrav ved arbejde som 
kølemontør, står der side 3, at type D certifikat også dækker A, B og C – at type C også 
dækker A og B osv.

Tiltrædelsesoverenskomst?

Et medlem blev stillet over for kravet om overenskomst for at kunne byde på en entre-
prise, men medlemmet er ikke medlem af en arbejdsgiverorganisation. 

AKB kan foreslå en tiltrædelsesoverenskomst i sådanne tilfælde. Medlemmet skal 
henvende sig til den lokale afdeling af Metal, som kan foranstalte, at en tiltrædelse-
soverenskomst bliver indgået mellem parterne, og at begge parter er helt klare på, 
hvad de i givet fald skriver under på.

ECO-design og salg?

Et medlem spørger ”….om der er nogle dispensationsmuligheder, der giver mulighed 
for at sælge restlageret af enheder, der ikke har energimærke?”

Energistyrelsen svarer: ” Afhængigt af sammenhængen, ja. Produkter, som er ”bragt i 
omsætning” før en ecodesignforordning får virkning, kan frit sælges.

Eksempel: En køleinstallatør har haft 2 luft-væske-varmepumper stående på lager 
siden 2013. Produkterne overholder ikke de ecodesignkrav som trådte i kraft 26. sep-
tember 2014. Disse produkter må gerne sælges til slutbrugere (men jeg kan så ikke 
huske om de overholder Bygningsreglementet og dermed må installeres).

Hvis man er producent derimod, må man ikke sælge disse gamle produkter i EU, men 
gerne eksportere dem ud af EU. læs mere fx i spørgsmål 7 og 8 i Energistyrelsens FAQ 
om ecodesign.

Se i øvrigt: http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/apparater-produkter/ecodesign/
faq-ecodesign 

http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/apparater-produkter/ecodesign/faq-ecodesign
http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/apparater-produkter/ecodesign/faq-ecodesign
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TIL KALENDERENTIL KALENDEREN

Fredag den 08. januar kl. 13-17
NH3-solutions holder åbent hus på 
Stenhøjvej 6, 3650 Ølstykke 
i anledning af nye lokaler og viser samtidig Fremtidens 
Køleløsning. 
Kontakt mg@nh3solutions.com for mere info.

Mandag den 11. januar kl. 12:30 - 17:00 
Hotel Kong Frederik d. II i Slagelse
AKB-medlemsmøde om ISO9001:2015

Tirsdag den 12. januar kl. 12:30 - 17:00 
Nilles Kro i Sabro
AKB-medlemsmøde om ISO9001:2015

Onsdag den 13. januar kl. 8.30-17.30 
Kursus på Teknologisk Institut Århus: 
”Ecodesign, Energimærkning, BR15 for køle- og varmepumpetekniske produkter” 
Tilmelding senest 6/1

Onsdag den 13. januar kl. 17:00-21:00
ERFA-møde Fyn-Jylland på Sabroe Kro

Onsdag den 16. marts, 
Mandag den 18. april og 
Tirsdag den 10. maj
Hotel Kong Frederik den II i Slagelse kl. 15-20 – Workshops om ISO9001:2015

Torsdag den 17. marts, 
Tirsdag den 19. april og 
Onsdag den 11. maj
Nilles Kro i Sabro kl. 15-20 – Workshops om ISO9001:2015

 
Onsdag den 20. januar kl. 16 – 20
ERFA-møde Vestsjælland på Hotel Postgården, Sorø

AKB nyt

Kvalitet
          -en mærkesag

Nr. 5   I   oKtoBer 2014   I   32. årgANg

Autoriserede Køle- & vArmepumpefirmAers BrANcheforeNiNg

AKB nyt

Kvalitet
          -en mærkesag

Nr. 1   I   feBruAr 2015   I   33. 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

AKB nyt

Kvalitet
          -en mærkesag

Autoriserede Køle- & vArmepumpefirmAers BrAncheforening

nr. 2   I   April 2015   I   33. årgAng

temA: Analyse af køle- 

og ventilationsbranchen

AKB nyt

Kvalitet
          -en mærkesag

AUTORISEREDE KØLE- & VARMEPUMPEFIRMAERS BRANCHEFORENING

NR. 4   I   SEPTEMBER 2015   I   33. ÅRGANG

ÅBENT HUS

ISO9001:2015

mailto:mg@nh3solutions.com
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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 

 
Ring for priser samt yderligere info 

 
__________ 

 
FK TEKNIK A/S ønsker hele kølebranchen 

en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 
 
 

Vi vil samtidig gerne benytte lejligheden til at takke alle  
vore kunder for det gode samarbejde i årets løb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.fkteknik.dk 

www.fkteknik.dk

Kuldemontøren 2 – For viderekomne
Den norske køleingeniør og branchechef for VKE - Foreningen for Ventilasjon, Kulde 
og Energi – har nu færdiggjort lærebogen Kuldemontøren 2 For viderekomne. 

Kuldemontøren 2 omhandler risikovurde-
ring, fjernelse af fugt i køleanlæg, et helt 
afsnit om R744, A2L, A2 og A3 – brændbare 
kølemidler (en praktisk og en teoretisk del), 
et afsnit om R717, elektroniske kommunika-
tionsnet og installationer i eksplosive omgi-
velser, genvinding, genbrug, regenerering og 
retrofit, samt et slutafsnit med fagtekniske 
ord og utryk. Der er stikordsregister bagerst 
af de i alt 228 sider.

Som Kuldemontøren 1 er no. 2 meget pædago-
gisk – med mange billeder og illustrationer. Og 
illustrationerne er klare og også pædagogiske. 
Som eksempel er nedenstående gengivet af-
snittet om skifte af eksternt oliefilter, hvor der 
dels er en tekst, der forklarer, hvad oliefilteret 
gør og hvordan det virker med indikationer på, 
hvornår det skal skiftes. Dernæst et snit af filte-
ret, så man kan se hvordan (se nedenstånde tv.) og 
efterfølgende gengives diagram med placering på 
anlægget og et 15-punkt program for udskiftning 
i et sprog, hvor de fleste kan være med.
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På billedet til højre ses kuldeydelsen og 
COP-bestemmelse på baggrund af tryk og 
temperatur i gaskøleren gengivet på en me-
get ”venlig” måde med nedenstående fak-
taboks, der følger bogens generelle måde at 
vise tilrette på ved venlighed og omstænde-
lighed i detaljen:

”Fordi energiforbruk er vigtig, benyttes ef-
fektfaktoren COP (Coefficient of Performan-
ce). Denne sier noe om hvor mye kulde eller 
varme vi får ut av den effekten som skal til 
for å drive kuldeanlegget eller varmepumpen.

COP = effektfaktor 
= avgitt effekt
tilført effekt” og så videre med 
forklaring på forskelle på at 
finde COP på køle- hhv. varme-
pumpe-anlæg og teoretiske 
værdier.

Sprogbarrieren fra norsk til dansk er minimal – bogen er let at læse, selv om man 
skal være på vagt. Hvad betyder ”Rivning af kuldeanlegg” f.eks.? Hmmmm – der står 
efterfølgende: ”Gjør som følger når et kuldeanlegg skal tas ud av drift eller rives:” Arh-
hh – nedlukning må være det nærmeste ord fra Bekendtgørelse 100, bilag 7, der kan 
oversættes til.

En kritisk tilgang til bogen kan være, at den ER en lærebog på godt og ondt. En læ-
rebog er godt til at lære den studerende om et emne – det krav lever bogen op til, 

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

KULDEMONTØREN 2 
- FOR VIDEREKOMNE 
Kan købes i netbutikken på 
www.elforlaget.no 

DEL 1 - GENEREL INDFØRING, som 
tidligere er anmeldt i AKB-nyt, kan 
erhverves for 608,- no.kr. plus for-
sendelse, eller 221,- no.kr. i netud-
gave. 

DEL 2 – FOR VIDEREKOMNE - koster 
590,- no. kr. i papirudgave plus for-
sendelse, mens netudgaven ligger 
på 215,- no. kr. og her sparer man så 
forsendelsen.

især hvis den studerende er uden nogen 
eller megen forhåndsviden. Men bogen vil 
hurtigt komme til kort som egentlig op-
slagsbog og guide for realitetsbetonet 
arbejde – man kan næppe benytte bogen 
med stort udbytte til praktisk at gå i gang 
med R717 – men man kan i bogen læse 
små 40 sider om løsninger, anlægsty-
per og anlægskomponenter i forbindelse 
med R717, så man går mere vidende til 
opgaven.
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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


