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LEDER

AKB kan ikke leve med, at der 
bliver fyret for fuglene!

”Afgifter spænder ben for at udnytte 
virksomhedernes enorme mængder af 
overskudsvarme. Varme, der svarer til 9 
procent af den samlede danske produk-
tion af fjernvarme, bliver sendt direkte ud 
i naturen.

Teknisk set er der intet til hinder for, at 
overskudsvarmen fra virksomhederne 
bliver brugt til fjernvarme; men det dan-
ske afgiftssystem sørger for, at varmen i 
stedet luner lidt for fuglene og bidrager til 
den globale opvarmning. 

Peter Kjærgaard Svendsen, energichef 
i supermarkedskæden Coop, har længe 
arbejdet på at udnytte overskudsvarmen 
fra køleanlæggene i koncernens 1.200 
butikker.

I en typisk butik sender køleanlægget 
dobbelt så meget varme ud til fuglene, 
som butikken i dag køber enten fra fjern-
varmeværket eller fra et gas- eller oliefyr.

- Jeg kan sagtens bruge overskudsvar-
men til at opvarme hele butikken, og jeg 
ville endda have et overskud, der kan 
sendes ind i fjernvarmesystemet. Men 
det ville betyde, at jeg bliver beskattet 
tre gange ekstra, og så hænger det over-

hovedet ikke sammen økonomisk, siger 
Peter Kjærgaard Svendsen 

I enkelte tilfælde slipper overskudsvar-
men dog gennem afgiftsjunglen og ud 
i fjernvarmenettet. I alt 41 danske virk-
somheder leverer overskudsvarme, der 
dækker 3 procent af de danske fjernvar-
meværkers forbrug, viser en opgørelse 
fra Dansk Fjernvarme. Men tallet kunne 
være fire gange så højt - og altså dække 
yderligere 9 procent af den danske fjern-
varmeproduktion, siger chefkonsulent 
John Tang, der har stået i spidsen for un-
dersøgelsen.

Dertil kommer, at virksomhederne kunne 
dække deres eget varmebehov fra over-
skudsvarmen, hvis afgifterne gav mulig-
hed for det.

Et af de centrale problemer er, at staten 
kan miste indtægter, hvis overskuds-
varmen bliver udnyttet. Allerede den be-
skedne udnyttelse af overskudsvarmen i 
dag giver staten et tab på 180 millioner 
kroner om året, i forhold til hvis den sam-
me mængde fjernevarme blev produce-
ret på naturgas.
Ifølge energichef i Coop, Peter Kjærga-
ard Svendsen, er problemet med det nu-
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LEDER

SIDEN SIDST
-  10 kg reglen og lempelse af HFO-erne igen  

på spil
-  Miljøstyrelsen udpeger KMO som auto-

riseringsorgan i henhold til forordning 
2015/2066

- Dansk Køledag går sine egne veje
-  Drift af jordvarmeanlæg 5. januar 2017 på 

VIA, Horsens
- Ecodesign igen igen
- AKB medlemsrabatter og brancheaftaler
-  Bestyrelsen med suppleanter lagde linjen for 

det kommende år

TEMAARTIKEL 
-  om CO2-køling

DET FAGLIGE HJØRNE
-  Fordelsuddannelser
-  Hvem må servicere køleanlægget på en is-bil
-  At indgå en lærlingeaftale
-  Hvor meget isolering omkring køle-/fryserum
-  DPA-systemet

Kolofon

Forsidefoto fra 
Teknologisk Institut, 
som udbyder kurser i 
bl.a. kølesystemer.
Der gives rabat til AKBs 
medlemmer.
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værende system, at hvis han vil udnytte 
overskudsvarmen og gøre den brugbar i 
fjernevarmesystemet, skal køleanlæg-
gene justeres. Og gør Coop det, vil Skat 
sige, at supermarkedskæden ikke læn-
gere driver køleanlæg, men er blevet var-
meproducent, og at der derfor skal beta-
les flere skatter og afgifter.

Energi- og Klimaministeriet oplyser, at 
regeringen vil fremlægge et forslag til 
foråret.”

AKB forventer, at ministeren denne gang 
opper sig og kan i øvrigt næsten ikke 
vente!

Med venlig hilsen
Lars Thorsen
Formand

10 kg reglen og lempelse af 
HFO-erne igen på spil

Det lykkedes ultimo november 2016 et 
AKB-medlem af få MF Mette Abildgaard 
(KF) til at rejse spørgsmål til Miljø- og 
Fødevareminister Esben Lunde Larsen 
vedrørende 10 kg-begrænsningen og 
HFO-erne i relation til deres meget lave 
GWP.

Som det fremgår af de to upåagtede svar 
på spørgsmål 64 og 65 til udvalget, har 
ministeren efter råd fra Miljøstyrelsen 

ikke tænkt sig at flytte grænser her og nu. 

Muligvis har nogle AKB-medlemmer 
rum for eftertanke, om ministerens svar 
også leverer hele svaret på spørgsmå-
let, men døm selv – AKB Nyt bringer de 
to svar uforkortet (den gule markerings 
oprindelse i svaret på spørgsmål 64 er af 
ukendt oprindelse og ikke AKB Nyt’s).

Læs svarene på de følgende sider.

SIDEN SIDST

Overholder  
jeres virksomhed  
de nye EU-krav?
EU har besluttet, at udledningen af drivhusgasser skal begrænses frem 
mod 2030. Det betyder, at nogle produkter vil være ulovlige, hvis de har en 
GWP-værdi, der er højere end det tilladte. 

Panasonics nye kondenserings-enheder bruger CO2 som kølemiddel. De er 
mere energieffektive end løsninger med det konventionelle kølemiddel R404A, 
for GWP-værdien for CO2 er mere end 3.000 gange så miljøvenligt som R404A. 
De er skræddersyet til tankstationer, supermarkeder og bagerier med fryse- og 
kølerum og leveres i størrelser fra nominel 1.6KW til 14.6KW.

Produktet tilbydes som ’komplet’ løsning hvor rum- og overhedningsstyring 
leveres sammen med kondenseringsenheden. Løsningen er gennemprøvet, og 
rumstyring leveres forprogrammeret. 

Kølekapasitet ved fordampningstemperatur på -35, omgivelse 32 grader,  
suge gas temperatur 18 grader, kompressor hastighed 65s-1.

PANASONIC DANMARK +45 43202225
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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.
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Den 21. november 2016  

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 
 

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 65 (EFK alm. del) stillet 3.november efter 

ønske fra Mette Abildgaard (KF). 

Spørgsmål nr. 65 

”Vil ministeren lave et skøn for, hvordan en ændring af loven, således at HFO-kølemidler ikke falder 

ind under 10 kg-begrænsningen for syntetiske kølemidler, vil påvirke brugen af HFO og opstillingen af 

varmepumper?” 

 
Svar 
Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, som oplyser, at: 

 
”En ændring af reglerne således, at HFO-kølemidler ikke er omfattet af begrænsningen på maksimalt 

10 kg pr anlæg, forventes ikke umiddelbart at få en stor betydning for anvendelsen af HFO-kølemidler 

i varmepumper eller for opstillingen af varmepumper. Det skyldes flere faktorer: 

  
1) Det største markedssegment for varmepumper er til en-families huse. Sådanne varmepumper 

er under grænsen på 10 kg og falder dermed ind under undtagelsen i reglerne således, at det er 

tilladt at anvende HFO kølemidler i disse varmepumper.  

2) For større varmepumper til andre anvendelser som f.eks. industrielle formål og 

fællesbebyggelser findes der i mange tilfælde anvendelige lovlige alternativer i form af 

naturlige kølemidler, som alt andet lige er mere klima- og miljøvenlige.  

3) I de tilfælde, hvor en varmepumpe vil blive anvendt i forbindelse med varmegenvinding, er 

grænsen i reglerne - når der er tale om færdigsamlede anlæg – ikke på 10 kg, men på 50 kg. 

Sådanne varmepumper kan f. eks udnytte spildvarme i supermarkeder og rensningsanlæg.  

4) Endelig indeholder reglerne en mulighed for dispensation i de tilfælde, hvor det kan 

godtgøres, at der enten ikke findes alternativer, hvis det vil være urimeligt dyrt at anvende et 

alternativ, eller hvis det er miljømæssigt fordelagtigt at anvende et syntetisk kølemiddel. Der 

er således i 2016 givet en dispensation til at anvende HFO i en varmepumpe.”  

 
På den baggrund skønner jeg ikke, at en ændring af reglerne vil ændre brugen af HFO til 

varmepumper betydeligt. Samtidig vil jeg understrege, at jeg finder, at de eksisterende regler fungerer 

efter hensigten for at fremme brugen af det mest klima- og miljøvenlige kølemiddel samtidig med, at 

der er mulighed for efter en specifik vurdering at bruge HFO, når det skønnes hensigtsmæssigt.  

 
 
 

Esben Lunde Larsen / Michel Schilling 

 

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17

EFK Alm.del endeligt svar på spørgsmål 65

Offentligt
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Den 21. november 2016  

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 
 

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 65 (EFK alm. del) stillet 3.november efter 

ønske fra Mette Abildgaard (KF). 

Spørgsmål nr. 65 

”Vil ministeren lave et skøn for, hvordan en ændring af loven, således at HFO-kølemidler ikke falder 

ind under 10 kg-begrænsningen for syntetiske kølemidler, vil påvirke brugen af HFO og opstillingen af 

varmepumper?” 

 
Svar 
Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, som oplyser, at: 

 
”En ændring af reglerne således, at HFO-kølemidler ikke er omfattet af begrænsningen på maksimalt 

10 kg pr anlæg, forventes ikke umiddelbart at få en stor betydning for anvendelsen af HFO-kølemidler 

i varmepumper eller for opstillingen af varmepumper. Det skyldes flere faktorer: 

  
1) Det største markedssegment for varmepumper er til en-families huse. Sådanne varmepumper 

er under grænsen på 10 kg og falder dermed ind under undtagelsen i reglerne således, at det er 

tilladt at anvende HFO kølemidler i disse varmepumper.  

2) For større varmepumper til andre anvendelser som f.eks. industrielle formål og 

fællesbebyggelser findes der i mange tilfælde anvendelige lovlige alternativer i form af 

naturlige kølemidler, som alt andet lige er mere klima- og miljøvenlige.  

3) I de tilfælde, hvor en varmepumpe vil blive anvendt i forbindelse med varmegenvinding, er 

grænsen i reglerne - når der er tale om færdigsamlede anlæg – ikke på 10 kg, men på 50 kg. 

Sådanne varmepumper kan f. eks udnytte spildvarme i supermarkeder og rensningsanlæg.  

4) Endelig indeholder reglerne en mulighed for dispensation i de tilfælde, hvor det kan 

godtgøres, at der enten ikke findes alternativer, hvis det vil være urimeligt dyrt at anvende et 

alternativ, eller hvis det er miljømæssigt fordelagtigt at anvende et syntetisk kølemiddel. Der 

er således i 2016 givet en dispensation til at anvende HFO i en varmepumpe.”  

 
På den baggrund skønner jeg ikke, at en ændring af reglerne vil ændre brugen af HFO til 

varmepumper betydeligt. Samtidig vil jeg understrege, at jeg finder, at de eksisterende regler fungerer 

efter hensigten for at fremme brugen af det mest klima- og miljøvenlige kølemiddel samtidig med, at 

der er mulighed for efter en specifik vurdering at bruge HFO, når det skønnes hensigtsmæssigt.  

 
 
 

Esben Lunde Larsen / Michel Schilling 

 

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17

EFK Alm.del endeligt svar på spørgsmål 65

Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17
EFK Alm.del endeligt svar på spørgsmål 65
Offentligt
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Den 24. november 2016 

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 
 

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 64 (EFK alm. del) stillet 3. november efter 

ønske fra Mette Abildgaard (KF). 

Spørgsmål nr. 64 

”Vil ministeren redegøre for fordelene og ulemperne ved, at HFO-kølemidlet i varmepumper er 

omfattet af begrænsningen på 10 kg for syntetiske kølemidler, herunder med inddragelse af de 

sikkerhedsmæssige, miljømæssige og økonomiske aspekter ved brugen af HFO i forhold til andre såvel 

naturlige som syntetiske kølemiddeltyper?” 

Svar 
Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, som oplyser, at: 

 
”HFO-kølemidler er en gruppe af ny-udviklede stoffer, som man endnu ikke har mange erfaringer med 

– det være sig som kølemidler eller med hensyn til deres miljømæssige egenskaber. 

 
Set i forhold til de gammelkendte HFC-gasser er deres påvirkning af klimaet minimal og på linje med 

de naturlige kølemidlers. Det skyldes, at HFO nedbrydes meget hurtigt i atmosfæren, og derfor kun 

minimalt bidrager til drivhuseffekten. Det vigtigste nedbrydningsprodukt er trifluor-eddikesyre (TFA), 

og effekten af TFA i miljøet er meget dårligt undersøgt. Det vides dog, at TFA er ekstremt svært 

nedbrydeligt, at det opkoncentreres i visse miljøer, og at det kan være svagt giftigt for nogle 

organismer. Aktuelt vurderes der dog ikke at være grund til bekymring for skadelige effekter af TFA. 

Visse af de ”gamle” HFC-gasser kan også nedbrydes til TFA, men dog i langt mindre grad end HFO. 

Naturlige kølemidler giver ikke anledning til dannelse af TFA. 

 
En HFO (HFO-1234yf) er selvklassificeret under REACH som ”yderst brandfarlig”. Også visse af de 

naturlige kølemidler som f. eks propan eller andre hydrocarboner (HC) er brandfarlige. De 

gammelkendte HFC-gasser regnes derimod generelt ikke for at være brandfarlige.  Under 

ufuldstændig forbrænding eller ved udsættelse for høje temperaturer kan HFO’er give anledning til 

dannelse af flussyre (HF) og carbonyl fluorid, som begge er meget giftige stoffer.  

 
Generelt anses HFO og andre HFC baserede kølemidler for at være relativt ugiftige. Dette står i 

modsætning til det naturlige kølemiddel ammoniak og til en hvis grad CO2, som også kan være giftigt 

hvis det indåndes i store koncentrationer. 

 
HFO-gasserne er generelt meget dyre (listepris på over 5000 kr. pr kg), men der findes også HFO’er, 

som er meget billigere. De billige er egentlig beregnet til andre anvendelser, men bliver også brugt som 

kølemiddel. HFO’er er i modsætning til de øvrige HFC ikke belagt med høje afgifter. Samlet set er 

HFO-gasserne ikke dyrere i anskaffelse end de traditionelle HFC-gasser, men de er dyrere end de 

naturlige kølemidler. 

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17

EFK Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64

Offentligt
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Den 24. november 2016 

 

Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg 

Christiansborg 

1240 København K 

 
 

Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 64 (EFK alm. del) stillet 3. november efter 

ønske fra Mette Abildgaard (KF). 

Spørgsmål nr. 64 

”Vil ministeren redegøre for fordelene og ulemperne ved, at HFO-kølemidlet i varmepumper er 

omfattet af begrænsningen på 10 kg for syntetiske kølemidler, herunder med inddragelse af de 

sikkerhedsmæssige, miljømæssige og økonomiske aspekter ved brugen af HFO i forhold til andre såvel 

naturlige som syntetiske kølemiddeltyper?” 

Svar 
Jeg har forelagt spørgsmålet for Miljøstyrelsen, som oplyser, at: 

 
”HFO-kølemidler er en gruppe af ny-udviklede stoffer, som man endnu ikke har mange erfaringer med 

– det være sig som kølemidler eller med hensyn til deres miljømæssige egenskaber. 

 
Set i forhold til de gammelkendte HFC-gasser er deres påvirkning af klimaet minimal og på linje med 

de naturlige kølemidlers. Det skyldes, at HFO nedbrydes meget hurtigt i atmosfæren, og derfor kun 

minimalt bidrager til drivhuseffekten. Det vigtigste nedbrydningsprodukt er trifluor-eddikesyre (TFA), 

og effekten af TFA i miljøet er meget dårligt undersøgt. Det vides dog, at TFA er ekstremt svært 

nedbrydeligt, at det opkoncentreres i visse miljøer, og at det kan være svagt giftigt for nogle 

organismer. Aktuelt vurderes der dog ikke at være grund til bekymring for skadelige effekter af TFA. 

Visse af de ”gamle” HFC-gasser kan også nedbrydes til TFA, men dog i langt mindre grad end HFO. 

Naturlige kølemidler giver ikke anledning til dannelse af TFA. 

 
En HFO (HFO-1234yf) er selvklassificeret under REACH som ”yderst brandfarlig”. Også visse af de 

naturlige kølemidler som f. eks propan eller andre hydrocarboner (HC) er brandfarlige. De 

gammelkendte HFC-gasser regnes derimod generelt ikke for at være brandfarlige.  Under 

ufuldstændig forbrænding eller ved udsættelse for høje temperaturer kan HFO’er give anledning til 

dannelse af flussyre (HF) og carbonyl fluorid, som begge er meget giftige stoffer.  

 
Generelt anses HFO og andre HFC baserede kølemidler for at være relativt ugiftige. Dette står i 

modsætning til det naturlige kølemiddel ammoniak og til en hvis grad CO2, som også kan være giftigt 

hvis det indåndes i store koncentrationer. 

 
HFO-gasserne er generelt meget dyre (listepris på over 5000 kr. pr kg), men der findes også HFO’er, 

som er meget billigere. De billige er egentlig beregnet til andre anvendelser, men bliver også brugt som 

kølemiddel. HFO’er er i modsætning til de øvrige HFC ikke belagt med høje afgifter. Samlet set er 

HFO-gasserne ikke dyrere i anskaffelse end de traditionelle HFC-gasser, men de er dyrere end de 

naturlige kølemidler. 

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17

EFK Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64

Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17
EFK Alm.del endeligt svar på spørgsmål 64
Offentligt

 
 

2 

 
Anlæg, der kan anvende HFO’er og andre HFC’er, er sædvanligvis billigere i anskaffelse end anlæg 
baseret på naturlige kølemidler. Til gengæld er effektiviteten af de naturlige kølemidler ofte så meget 
højere, at det set over et anlægs samlede levetid vil være økonomisk fordelagtigt at anvende naturlige 
kølemidler.” 
 
Jeg vurderer derfor, at fordelene ved, at HFO-kølemidler er omfattet af de samme regler som andre 
HFC’er, er, at vi på den måde har hånd i hanke med nogle ret ukendte kemikalier, som vi ikke har 
mange erfaringer med, og som har nogle egenskaber, der kan vække bekymring. Med reglerne inklusiv 
dispensationsmuligheden kan vi sikre, at de kun bliver brugt i situationer, hvor vi sikre på, at det er 
velbegrundet. 
 
Ulempen er, at det kan være mere besværligt og omkostningsfyldt for virksomhederne at skulle ansøge 
om dispensation, ligesom der er ulemper og omkostninger for myndighederne i at skulle behandle 
ansøgninger om dispensation.  
Samlet set finder jeg, at de eksisterende regler fungerer efter hensigten for at fremme brugen af det 
mest klima- og miljøvenlige kølemiddel samtidig med, at der er mulighed for efter en specifik 
vurdering at bruge HFO, når det er hensigtsmæssigt.  
 
 
 
 

Esben Lunde Larsen / Michel Schilling  
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Torsdag den 15. december 2016 af-
holdt Miljøstyrelsen møde mellem Dansk 
Energi og KMO med henblik på at finde 
en løsning på de krav, der fremgår af 
EU’s forordning 2015/2066 – bl.a. krav 
om, at ”Senest den 1. januar 2017 giver 
medlemsstaterne Kommissionen med-
delelse om navne og kontaktoplysninger 
for autorisationsorganer….og forpligtel-
ser vedrørende autorisation af fysiske 
personer med hensyn til elektriske kob-
lingsanlæg…”

Der var altså et vist tidspres for at få et 
dansk organ på plads, og forordningen 
er rettet mod den fluorholdige drivhus-
gas SF6 - Svovlhexafluorid – som ifølge 
FN’s Klimapanel har en 100-årig GWP på 
23900, hvilket på godt dansk betyder, at 
1 kg. SF6 modsvarer 23,9 tons CO2! hvil-
ket igen kalder på sikker og professionel 
håndtering. 

Til orientering – her fra Energinet.dk – 
kan oplyses, at Svovlhexaflourid benyt-
tes som isoleringsmedium i elektriske 
komponenter i eltransmissionsnettet. 
SF6 er en meget aggressiv drivhusgas. 
Energinet.dk og de regionale trans-
missionsselskaber anvender SF6 i høj-
spændingskomponenter over 100 kV. 
Derudover anvendes gassen som iso-
leringsmedium i særlige stationsanlæg 

kaldet GIS-anlæg (Gas Insulated Switch-
gear). 

Ud over genvinding omfatter autorisa-
tionen installering, servicering, vedlige-
holdelse, reparation og nedlukning. For-
ordning (EU) nr. 517/2014 omfatter også 
krav til indholdet af de autorisationspro-
grammer, der indeholder oplysninger om 
relevante teknologier, som erstatter eller 
mindsker anvendelsen af fluorholdige 
drivhusgasser, samt sikker håndtering af 
sådanne teknologier.

Tidligere er autoriserede blevet uddannet 
i Tyskland; men Dansk Energi vil fremover 
uddanne personer i Danmark til håndte-
ringen af SF6 og ifølge forordningen skal 
de enkelte lande akkreditere et organ til 
at autorisere og evaluere prøvernes be-
skaffenhed. Resultatet af mødet var bl.a., 
at Miljøstyrelsen udpeger KMO som auto-
risationsorgan i henhold til forordning 
2015/2066, og at KMO udarbejder forslag 
til set-up for evalueringsorgan. 

Fremover er det også planen, at KMO – 
udover at være autorisationsorgan for 
F-gasser - træder i karakter som eva-
lueringsorgan for kategori II-certifikater 
på køleområdet, så der tilsikres, at også 
disse uddannelser enslydende lever op til 
de højeste Europæiske mål. 

Miljøstyrelsen udpeger KMO som både 
autoriserings- og evalueringsorgan 
i henhold til forordning 2015/2066

Dansk Køledag har en årrække haft se-
kretariat hos Maskinmestrenes Forening 
på Sankt Annæ Plads i København og de 
seneste år deltaget på Maskinmestrenes 
årlige messe Ajour i Odense Congress 
Center.

Med udgangen af kalenderåret 2016 
udløb denne samarbejdsaftale, og da 
det trak op til en fornyelse af aftalen for 
2017, trak bestyrelsen for Danske Køle-
dage imidlertid i bremsen og takkede nej 
til en ny samarbejdsaftale.

Dermed vil Danske Køledage ikke frem-
over være repræsenteret på Maskinme-
strenes årlige fagmesse Ajour i Odense 
Contress Center, men vil gå sine egne 
veje. Hvilke veje vil blive debatteret på 
førstkommende bestyrelsesmøde hos 
AKB torsdag den 16. februar 2017 og 
præsenteret på den årlige generalfor-
samling, der ikke er fastlagt endnu, men 
som ifølge vedtægterne skal afholdes in-
den udgangen af maj måned. 

Dansk Køledag går sine egne veje

Dansk Køledag ultimo november 2016 med th. Morten Juel Skovrup 
og Eigil, begge fra DKVF, på fællesstanden med AKB.
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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

SF
Frostsikring Afgiftet  Biologisk

nedbrydelig
Optimal

Flow
Korrosions

kontrol
Kvalitets
kontrol

HYDRATECH
Scandinavia

INNOVATIVE OG  MILJØVENLIGE SPECIALVÆSKER TIL DET 21. ÅRHUNDREDE 

- proceskølevæsker - fødevareproduktion

- biomasse &
-gaskedel kølevæsker

- solvarmevæsker

- jord- &
varmepumpevæsker

- vedligeholdelse
& service

Flere AKB-medlemmer havde fundet vej 
til Horsens og de engagerede indlæg og 
debat om erfaringerne pt. ved drift af 
jordvarmeanlæg – et område som er i 
god fremgang. 

Uden at forklejne andre indlæg, var Max 
Weihsaupt A/S’ indlæg om etablering af 
vertikalt jordvarmeanlæg i bl.a. Holbæk 
Kommune via 18 jordvarmeboringer til 
jordvarmeanlæg til firmaet Biltema inte-
ressant; bl.a. fordi det ikke er så alminde-
ligt, at en erhvervsvirksomhed går i gang 
med jordvarmeanlæg. Samtidigt var pro-
jektet med 19 parcelhusgrunde i lands-
byen Båring ved Middelfart, der udbydes 
med energibrønde, som både kan bruges 
til opvarmning og køling, tankevækkende.

Også udfordringerne med de forskel-
lige jordtyper var oppe at vende. Måske 
skal en del af de meget høje salgstal af 
jordvarmeanlæg i Sverige og Norge ses i, 
at grundfjeld har en langt højere varme-
ledningsevne end de normale danske tal, 
som svinger en del geografisk, og som 
naturligvis er meget vigtige i beregnin-
gerne af SCOP. Et godt værktøj til vurde-
ring af jordens varmeledningsevne kan 
findes på adressen http://data.geus.dk/
geusmap/?mapname=termiskejordarter

Det er meget positivt, at VIA holder 
fast i bestræbelserne på at være vi-
dencenter for jordvarme i Danmark. 
Vi ser frem til flere bidrag fremover.

Drift af jordvarmeanlæg 5. januar 2017 på VIA, Horsens

Carsten Cederquist 
fra Weishaupt 
gennemgår 
Biltema-casen

http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=termiskejordarter
http://data.geus.dk/geusmap/?mapname=termiskejordarter
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Energistyrelsen havde 17. januar invite-
ret til informationsmøde på Teknologisk 
Institut i Taastrup, hvor også en del AKB-
medlemmer deltog. Det er producen-
ter og importører, der især bør kende til 
den nye forordning for produkter under 
EU ecodesign - forordning for produk-
ter til ”luftbåren opvarmning og køling”. 
De første krav til energieffektivitet af 
bl.a. chillers (HT proces-køling og AC-
chillers) træder i kraft januar 2018, dvs. 
om et år. KOMMISSIONENS FORORDNING 
(EU) 2016/2281 af 30. november 2016 er 
også at finde på dansk her: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=CELEX:32016R2281 

Produkterne (med stor tak til Per Henrik 
Pedersen, TI):

a) Væskekølere til afkøling af byg-
ninger: Der er tale om væskekølere 
(”chillers”) til køling af store bygninger. 
Ecodesign-kravene gælder for chillers op 
til 2 MW køleeffekt.

b) Store AC-anlæg (>12 kW). Der 
kan være tale om single split-anlæg, 
som teknisk svarer til de små AC-anlæg 
(blot større), samt andre varianter af 
AC-anlæg, herunder VRF og multisplit-
anlæg, hvor der typisk er flere inde-dele. 
Det er også ”rooftop anlæg”, som ofte er 
anlæg som køler luft som via et kanalsy-
stem (ventilationssystem) sendes ind i 
en bygning. Disse anlæg kendes fra bl.a. 

burger-restauranter og visse kontorbyg-
ninger og er ofte reversible (både køling 
og opvarmning).

c) Højtemperatur-chillers til pro-
ceskøling. Mange industrielle proces-
ser er kølet med højtemperatur-chillers, 
f.eks. afkøling af gæringsprocesser i 
den farmaceutiske industri og afkøling 
af plastikstøbemaskiner. Det er ofte de 
samme produkter, som benyttes til luft-
konditionering af store bygninger og af-
køling af industrielle processer.

d) Centrale og decentrale luft-
varmeaggregater (kaloriferer) op 
til en varmeydelse på 1 MW. Der er 
således både tale om decentrale anlæg 
der opvarmer luft til et enkelt rum (fx et 
værksted, hal eller lignende) og centrale 
anlæg, der via et system af kanaler leve-
rer varme til flere rum. Luftvarmeaggre-
gaterne er fyret med gas eller flydende 
brændsel, men kan også være elektrisk 
opvarmede. Produkter fyret med faste 
brændsler eller brændsler, der i overve-

jende grad indeholder biomasse (mere 
end 50 % bioolie) er ikke omfattet af kra-
vene.

e) Centrale og decentrale luft-til 
luft-varmepumper inkl. reversible AC-
anlæg, der ikke er omfattet af forordning 
206/2011 (>12 kW)

f) Fan coil units (udelukkende infor-
mationskrav!)

Ecodesign igen igen

Bjarke Hansen fra 
Energistyrelsen gennemgår 

hovedpunkterne i forordningen

Følgedokumenterne til forordningen om metoder og standarder, der skal anvendes 
til at bestemme oplysninger og data for produkter, udsendes af Energistyrelsen i 
et nyhedsbrev, når de foreligger. Tilmelding som modtager af nyhedsbrevet sker på  
mailadressen: ecodesign@ens.dk

For de, der ønsker at vide endnu mere, udbyder 
Teknologisk Institut igen selve kurset ”Ecodesign, 
energimærkning, BR15 og andre regler for køle- 
og varmepumpetekniske produkter”

Kurset er endags, og du 
har mulighed for 50% 
rabat. Se mere på 
www.teknologisk.dk

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R2281
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R2281
mailto:ecodesign@ens.dk
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AKB havde indtil nytår energispareaf-
taler med SEAS-NVE og Energi Midt (nu 
benævnt Eniig). Allerede primo december 
2016 fornyede SEAS-NVE og AKB aftalen 
for 2017, så vi var klar til det nye år. MEN 
så kom der en mand med en energislæde 
i vejen, og alle aftaler blev aflyst. Indbe-
retninger om energisparede KWh før nyt-
år respekteredes, men hele januar kunne 
man ikke indberette, idet der var indgået 
nyt energiforlig i bl.a. lyset af PSO-mid-
lernes afskaffelse, og aftalen var ikke 
omsat og færdigaftalt til praktisk brug.

Bl.a. er dokumentationskravet løftet be-
tydeligt i de nye aftaler, da der har været 
konstateret en del uretmæssige indbe-
retninger, som det pænt hedder, når in-
stallatører svindler og lyver over for sy-
stemet.

AKBs sekretariat ved godt, at der er for-
skellige tilskudssatser i omløb. Nogle er 

meget rundhåndede, andre mindre. Bl.a. 
skulle DONG være en god samrbejdspart-
ner på nogle områder og her kan kunden 
henvende sig selv direkte. AKB har ikke 
kun valgt samarbejdsarbejdspartnere ud 
fra prisen, men fra en samlet vurdering 
af pris, service i forløbet, assistance un-
dervejs og andre væsentlige faktorer hos 
serviceparteren. 

AKB beklager det uskønne forløb og ved, 
at aftalen med Eniig nu fungerer interi-
mistisk ved, at man sender en mail til-
dks@eniig.dk og forklarer sit ærinde, og 
Eniig løser det så derfra. Senere kommer 
egen AKB-indgang til Eniig’s hjemmeside, 
der gør det lidt lettere. SEAS-NVE har 
indtil videre meldt pas på en ny løsning. 
Hvis nogen har udført energisparearbej-
de primo 2017 og er blevet udelukket fra 
indberetning, vil AKB’s sekretariat meget 
gerne køre sagen over for Energisparese-
kretariatet mhp. at få udbetalt midlerne, 

da AKB og AKB’s medlemmer mener sig 
gidseltaget af situationen og hele tiden 
har haft og forsøgt at holde systemet 
åbent og opført sig efterretteligt.

AKB’s brancheaftale om certificering 
med FORCE har også været en tur gen-
nem forhandlingsmaskinen. Det kan der 
siges godt og negativt om. Det gode er, 
at AKB’s medlemmer nu får 10 % reduk-
tion på timepriser i forhold til gældende 
prisliste og afregning af køretid til ½ ti-
mepris. Det er de bedste betingelser, AKB 
har haft i forholdet til FORCE, siden afta-
len begyndte i 2007. Det negative er, at 
FORCE Certification – som mange 
kollegiale enheder – har set sig 
nødsaget til at hæve priserne 
generelt for at skabe balance i 
aftalerne. Det er naturligvis be-
klageligt; men de bilaterale afta-
ler mellem FORCE og det enkelte 
AKB-medlem er en intern relation, 
sekretariatet ikke kan blande sig i.

I december 2016 faldt en ny aftale 
med Fullrate om mobil, bred-
bånd og TV både til virksom-
hed og privat på plads. Fullrate er 
TDC’s lavprisselskab og tilbyder 
derfor også Danmarks bedste 
mobildækning. Indstigningspri-
serne begynder ved 69,- kroner 
om måneden for 10 timers tale, 
10 GB i 4 G-hastighed. Samtidigt 
kan Fullrate tilbyde gode erhvervsløs-
ninger, f.eks. professionel kø-funktion, 
så der altid svares, samt en række andre 
gode løsninger for den mindre, profes-
sionelle virksomhed. Sekretariatet håber 
på et godt og langt samarbejde også med 
Fullrate. 

AKB’s udgåede brændstofaftale med 
Q8 blev genoplivet i januar, da mange 
AKB-medlemmer fortsat ønsker at be-
nytte Q8- og F24-tankstationer. AKB 
benyttede lejligheden til at genforhandle 
priserne, der så gav rabatten et tak op og 
nu ligger rigtig godt i forhold til, at Q8 – 
efter Shell’s salg af i alt 129 stationer til 
Cirkle K og Ingo (AKB har stadig en god 
aftale med Shell) – formodentlig har de 
fleste salgssteder i Danmark blandt olie-
selskaberne. 

AKB medlemsrabatter 
og brancheaftaler

Det har været en lidt turbulent periode sidst på året 2016 mht. brancheaftaler, 
idet flere aftaler udløb og skulle genforhandles; men også fordi der gik politisk 
kage i energispareaftalerne.

Ønsker nogen mere information om AKB’s 
brancheaftaler, kan du slå op på http://
www.koeleteknik.dk/samarbejdsaftaler 
eller kontakt venligst sekretariatet.

Q8 og F24 er godt dækket ind med 
salgssteder i Danmark.

mailto:tildks@eniig.dk
mailto:tildks@eniig.dk
http://www.koeleteknik.dk/Samarbejdsaftaler
http://www.koeleteknik.dk/Samarbejdsaftaler
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Vanen tro afholdt AKB’s bestyrelse med 
suppleanter sit årlige strategiseminar 
som internatmøde torsdag den 02. – lør-
dag den 04. februar 2017 på Vestfyn.

Mødet lagde torsdag kl. 15:00 ud med et 
samlet kursus i bestyrelsesarbejdet med 
indlæg, øvelser, gode råd og værktøjer v. 
Partner Stig Andersen, LOHFF Manage-
ment Consultants A/S. 

Derefter var det især temaerne ”AKB’s 
bestyrelse og ledelse i de kommende år”, 

samt ”AKB’s fremtidige arbejde – de 3 
vigtigste indsatsområder” med alt, hvad 
det trækker med sig af underpunkter, der 
var øverst på dagsordenen. 

Efterfølgende vil bestyrelsen og sekre-
tariatet gå i kødet med opgaverne og 
løsningerne, og bestyrelsen vil aflægge 
udførlig beretning for – forhåbentligt 
– veludført arbejde på den kommende 
Efterårssamling den 9. – 11. November 
2017 på Fyn.

Bestyrelse og suppleanter i AKB’s maskinrum primo februar 2017

Bestyrelse med suppleanter lagde 
linjen for det kommende år
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BITZER REDUCERER PRISERNE PÅ ECOSTAR MED 12 - 16 %
Merudgiften til en ECOSTAR har ved 
rigtig dimensionering - under danske 
forhold - en tilbagebetalingstid på under 

ErP kravene for condensing units

Leveringsomfang:
Semihermetisk kompressor med in-
tegreret frekvensomformer for trinløs 
kapacitetsregulering, luftkølet konden-
sator med EC ventilatorer, receiver med 
væskeafgangsventil, skueglas, isoleret 
sugerør, samt væskerør monteret med 

Eltavle, inkl. hovedafbryder, kontaktorer, 
programmérbar kontrolenhed for kom-
pressor omløbstal og kontrol af units, 
høj- lavtrykspressostater og ventilator 
omløbstal.

Fjernovervågning via Internet og/eller 
Modbus

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

AKB HJJ februar.indd   1 03-02-2017   10:40:46
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MITSUBISHI FDF INDUSTRIVARMEPUMPE
TIL VÆRKSTEDER, FABRIKSHALLER, BUTIKSLOKALER,
LAGERBYGNINGER - MULIGHEDERNE ER MANGE

Udskiftning af eksisterende oliefyr med en Mit-
subishi industrivarmepumpe giver en kæmpe 
besparelse på varmeregningen og mulighed 
for et stort CO2 tilskud

• Tilbagebetalingstid på ca. 3-4 år
• Bedre for miljøet
• Bedre for indeklimaet
• Bedre for økonomien

FØR EFTER

• Vinkøler op til 100 m3 
• Ydelse fra 600W til 2000W
• Temperaturområde fra +10 °C til +30 °C

VINKØLER FRA ZANOTTI

AKB HJJ februar.indd   2 03-02-2017   10:40:51



AKB NYT  I  NR. 1  I  FEBRUAR 2017
23

TEMAARTIKEL

Nye klimadukse kommer til Danmark 

De nye kølemaskiner kommer fra Pana-
sonic og er designet til mindre installa-
tioner hos fx tankstationer, supermarke-
der og bagerier med fryse- og kølerum. 
De bruger kølemidlet CO2, et naturligt 
forekommende stof, som er langt mere 
miljøvenligt end gamle løsninger, der kø-
ler med kunstigt fremstillede drivhus-
gasser.

EU udfaser drivhusgasserne
CO2-køleanlæg har indtil nu primært an-
vendt i store installationer, men nu bliver 
der også mulighed for at investere i min-
dre anlæg. Og det kan der være god grund 
til. CO2-anlæg udleder nemlig langt min-
dre drivhusgasser end traditionelle an-
læg.  
EU har besluttet, at udledningen af driv-
husgasser skal begrænses frem mod 
2030, så udslippet reduceres med 21 
procent i 2030 - set i forhold til gennem-
snittet i perioden fra 2009-2012. Det be-
tyder ikke, at alle installationer med GWP 
kølemidler bliver forbudt. Men nogle pro-
dukter med for høj en GWP-værdi vil blive 
forbudt. Formålet med den nye lov er, at 
producenter og forbrugere får et ekstra 
incitament til at vælge miljørigtige alter-

nativer, fx CO2. GWP-værdien for CO2 er 
nemlig mere end 3.000 gange så miljø-
venligt som R404A.

Mere energieffektiv
Fryse- og køleanlæg, som køler med CO2, 
kan være mere energieffektive. I nogle 
tilfælde op til 20 procent mere energief-
fektive end andre løsninger, der bruger 
det konventionelle kølemiddel R404A. 
Eksempelvis har Panasonics nye køle-
maskiner en to-trins rotationskompres-
sor, som gør den mere energieffektiv. 
Maskinerne har også et lavt støjniveau. 

De kolde facts om 
CO2-kondensenhed:
•  Nye CO2-condensing units er designet, 

så samme maskine kan anvendes til 
enten positiv eller negativ køling. 

•  Maskinerne er næsten lydløse.
•  Panasonic’s køle- og frysemaskiner 

fås fra nominel 1.6kW til 14.6kW i fry-
sedrift.

•  En enhed fra Panasonic med en køleka-
pacitet på 3,5 kW vejer kun 67 kilo, hvil-
ket er blandt de laveste på markedet 
inden for kategorien.

•  Kølekapacitet fra 1.6kW til 14.6kW.

En ny type af HFC-fri kondenserings-teknologi har set dagens lyd. An-
lægget køler med CO2 og har en unik 2-trins rotationskompressor, som 
hjælper til at udfase de miljøskadelige kølemidler og kan derfor hjælpe 
danske virksomheder med at overholde kommende miljøkrav fra EU.
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programmérbar kontrolenhed for kom-
pressor omløbstal og kontrol af units, 
høj- lavtrykspressostater og ventilator 
omløbstal.

Fjernovervågning via Internet og/eller 
Modbus

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

AKB HJJ februar.indd   1 03-02-2017   10:40:46
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Green & Cool CO2Y
kondensing unit

Med den nye CO2Y 
kondensing unit, 
kan også mindre 
virksomheder få råd til 
køling, der tager hensyn 
til miljøet med naturlig 
kølemiddel. 
CO2Y er enkle og billige 
units, der har god 
driftøkonomi med alle 
de fordele Green & Cool 
CO2-køleanlæg er kendt 
for.

• Transkritisk CO2 anlæg

• Naturligt kølemiddel

• Frekvensstyret hermetisk kompressor

• Jævn kompressordrift

• Integreret styring

• Enkel installation

Ahlsell Ref
Brøndby • Aarhus • Kolding • Aalborg

Kundeservice:
Telefon: +45 4324 1717 • Mail: AhlsellRef@ahlsell.dk

DET FAGLIGE HJØRNE

Uddannelsen som køletekniker er sam-
men med 32 andre uddannelser udpe-
get som såkaldt fordelsuddannelse fra 
01.01.2017. Fordelsuddannelser er be-
grundet i mangel på arbejdskraft frem-
over i forhold til den nuværende tilgang til 
uddannelserne og vanskeligheder med at 
skaffe et tilstrækkeligt antal elever.

Pointen er, at ved at udnævne en for-
delsuddannelse, gør man unge opmærk-
somme på, at der er gode udsigter til 
beskæftigelse, når de er færdiguddan-
nede. Fordelen for arbejdsgiverne er bl.a. 
at kunne opnå en ekstra økonomisk bo-
nus; men her skal man lige spidse ørerne! 
Der er opstillet en række krav om, hvor 
mange elever der opnår en uddannel-
sesaftale (praktikplads), og elevernes 
skolepraktiktid må ikke overstige 15 % på 
den enkelte uddannelse over et år, hvis 
uddannelsen skal bevare sin status som 
fordelsuddannelse. Når året er omme, vil 
ministeriet opgøre, om ”…uddannelserne 

levede op til kriterierne, og dermed hvilke 
uddannelser, der endeligt udpeges som 
fordelsuddannelser i 2017.” Det er altså 
ikke helt sikkert, at en ellers udpeget 
branche kan få bonussen, ligesom der er 
loft over den samlede bonus på 5.000 kr. 
pr. elev til i alt 4.000 elever, altså 20 mio. 
kr. 

Ordningen har som mål at skabe op mod 
10.000 nye praktikpladser i 2017. Hvis 
det sker, vil det enkelte lærested dermed 
kun få udbetalt 2.000 kr. Den eventu-
elle bonus udbetales automatisk via AUB 
(Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) i 
2018. Man skal ikke ansøge om at få del 
i bonussen, og det er kun nye aftaler i 
2017, der kan komme i betragtning. 

DA arbejder på en informationsfolder om 
fordelsuddannelser, der kan tilsendes fra 
AKB’s sekretariat, så snart den foreligger. 

Fordelsuddannelser

Hvem må servicere køleanlægget på en is-bil?
Et medlem spørger, hvilke godkendelser, 
der kræves for at service en mellemklas-
se varebil fra Sverige, der transporterer 
fødevarer i Danmark og med et kølean-
læg, der oppebærer en fyldning på 4,5 kg. 
kølemiddel.

Iflg. KMO er der to godkendelsesgrænser 
for at arbejde med køleanlæg i Danmark. 

Et for 1 kg. kølemiddel og et for 2,5 kg. 
kølemiddel. Uanset typen af køleanlæg 
kræves der et godkendt kølemontørcer-
tifikat af serviceudøveren og et ISO9001-
certifikat af firmaet, der udfører service 
på anlæg med mere end 2.5 kg. kølemid-
del.
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DET FAGLIGE HJØRNE

AKB Nyt har på vegne af et medlem spurgt 
Den Jydske Haandværkerskole, hvad der 
egentlig skal til for at tage en lærling, 
og her har virksomhedskonsulent Peter 
Spreckelsen beredvilligt svaret:

Generelt skal følgende være på plads 
for at ansætte en elev/lærling:
Virksomheden skal være godkendt til ud-
dannelsen. Godkendelsen søges hos In-
dustriens Uddannelser. Det gøres på føl-
gende link: https://iu.dk/virksomheder/
elektroniskvirksomhedsgodkendelse/ 
Vælg uddannelsen ”køletekniker” og følg 
vejledningen.

Når eleven ansættes, skal der udfærdi-
ges en ”uddannelsesaftale” Dette papir-
arbejde klarer vi gerne for jer. 

Andre praktiske ting:
Uddannelsen tager 3½ (når eleven har 
gennemført grundforløbet).
I løbet af de 3½ år skal eleven på skole i 
35 uger. Fordelt på 4 skoleophold af 10, 
10, 10 og 5 ugers varighed.
I skal betale løn til eleven gennem hele 
uddannelsen. Også under skoleophol-

dene. Under skoleopholdene får i lønnen 
refunderet fra AUB.

Det er muligt at indgå en ”kort uddan-
nelsesaftale”. Det er en aftale hvor man 
typisk tegner en uddannelse med en va-
righed på 1 år. Herefter kan aftalen for-
længes (hvilket er det normale).
En uddannelsesaftale har altid 3 måne-
ders prøvetid. I denne periode kan par-
terne opsige aftalen med dags varsel 
uden yderligere begrundelse.

Jeg kommer gerne på besøg i virksom-
heden og hjælper og vejleder, både i for-
hold til at søge godkendelse, udfærdige 
uddannelsesaftale, samt gennemgå ud-
dannelsen m.m.

Venlig hilsen

Peder Spreckelsen
Virksomhedskonsulent 
Den jydske Haandværkerskole
Mail: pesp@djhhadsten.dk
Direkte: 8937 0330   Mobil: 3137 2894

At indgå 
en lærlingeaftale

For disse syv friske fyre sluttede 
læretiden i december 2016

DET FAGLIGE HJØRNE

Et medlem spørger, hvor meget der skal 
isoleres omkring et fryse- hhv. kølerum 

i forskellige situationer, når Bygnings-
reglement 2015 kun angiver en U-værdi 
(W/m²K) på 0,15 ved etageadskillelser og 
vægge mod fryserum og 0,25 ved etage-
adskillelser og vægge mod kølerum. Hvad 
gør man for eksempel, når rummet ven-
der mod en glasvæg, et ovenlysvindue, en 
etageadskillelse med luft osv. osv.? 

(Hvad er en U-værdi? En U-værdi er ba-
salt set isoleringsevnen i en konstruktion 
som f.eks. en ydervæg. Dette kaldes også 
for transmissionskoefficienten. U-Vær-
dien fortæller hvor stor en varmemæng-
de målt i Wh der i løbet af en time pas-
serer gennem 1 m² af konstruktionen, 
når temperaturforskellen mellem den 
indvendige og udvendige side er 1°C. Jo 
lavere U-værdi, jo bedre isoleringsevne. 
Med tak til ISOExperten)

AKB-Nyt kontaktede Statens Bygge-
forskningsinstitut, hvor seniorforsker 

Niels Haldor Bertelsen oplagt svarede, 
at han var fuldt bekendt med problemet, 
og at det var så komplekst at svare en-
tydigt på, at løsningen er at entrere med 
en rådgiver, der udover stor viden også 
besidder god håndværksmæssig erfa-
ring. Dermed bliver det altså kunden, der 
i sidste instans må betale for rådgivning 
og korrekt udførelse. 

Niels Bertelsen havde to kommentarer 
mere. AKB kunne jo foranledige en bran-
chevejledning på området, hvis der var 
behov. Det vil kræve en del arbejdstimer 
af AKB og et betydeligt beløb til modpar-
tens samme, hvortil der i givet fald skal 
skaffes finansiering – AKB Nyt hører ger-
ne fra villige sponsorer. Den anden kom-
mentar var, at man skal huske ved eta-
geadskillelser og vægge mod fryserum at 
sætte dampspærren udvendig, modsat 
kølerum, hvor den skal være indvendig, 
for bedst at imødegå kondensdannelse.

Hvor meget isolering omkring køle-/fryserum

https://iu.dk/virksomheder/elektroniskvirksomhedsgodkendelse/
https://iu.dk/virksomheder/elektroniskvirksomhedsgodkendelse/
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DET FAGLIGE HJØRNE

I AKB-Nyt nr. 4 -2016 gennemgik vi DPA-
systemet og forpligtelserne i en tema-
artikel. DPA gør nu opmærksom på den 
årlige indberetning i 2017 med en ny 
fordelingsnøgle. Samtidigt oplever AKB’s 
sekretariat, at flere og flere AKB-med-
lemmer skal registreres.

Producenter og importører af elektriske 
produkter skal være registreret i det na-
tionale producentansvarsregister hos 
DPA-System, for lovligt at kunne afsætte 
denne type varer på det danske marked. 
Reglerne for producentansvar er side-
stillet, uanset om man er producent eller 
importør.

Registreres skal virksomheder etableret 
i Danmark med dansk CVR/VAT nummer, 
som:
producerer eller får fremstillet elektrisk 
udstyr, og i eget navn /varemærke af-
sætter udstyret på det danske marked.
importerer elektrisk udstyr fra EU eller 
øvrigt udland, og afsætter udstyret på 
det danske marked.

Alle producenter og importører eller dis-
ses kollektive ordninger skal årligt ind-
berette mængden af elektrisk og elek-
tronisk udstyr, batterier og biler, som er 
afsat på det danske marked. Derudover 
skal mængden af udtjente produkter, 
som er taget tilbage eller indsamlet på 
anden vis, rapporteres, ligesom det skal 

angive, hvor og på hvilken måde de ud-
tjente produkter er miljøbehandlet.

Den 19. december 2016 holdt Partner-
skab for indsamling af elektronik en kon-
ference om kortlægningsresultaterne 
og håndtering af producentansvaret for 
elektriske produkter, og heraf fremgik 
det, at Danmark ikke når EU-miljømålene 
med en nuværende indsamlingsprocent 
på 50 % af markedsført elektrisk udstyr. 
I 2019 er EU-målet på 65 % indsamling. 
Bl.a. viste det sig, at meget elektronik-
affald bliver fjernet fra genbrugsordnin-
gerne af østarbejdere, der har organi-
seret daglige ulovlige indsamlinger på 
Christiania-cykler med opsamlingsbiler 
centralt i de større byer. Det indgår så 
ikke som indsamlet, samtidigt med at 
ulovligt udstyr og måske gamle køleska-
be ender hos de forkerte – opfordringen 
lyder, at man skal være omhyggelig med 
at få gennemført korrekt bortskaffelse i 
alles interesse.
 
Fra konferencen Styr på elektronikaffal-
det 16. december 2016 i Egtveds Pakhus

DPA-systemet

(DPA-system = 
Dansk Producent Ansvar-system)

Johann Gutenbergs Vej 11-13
8200 Aarhus N
Tlf.:  8634 5111 | www.aircon.dk -et selskab i

SEER
A++

LØSNINGEN TIL SERVERRUM

• Højeff ektiv, fra 2,5 kw til 25kw

• Nye styringer for back up, re-
  dondantdrift af op til 3 indedele

• Køledrift ned til -22 °C (PKEA)

AKB_AT_FEBRUAR 2017.indd   1 06-02-2017   10:26:06



AKB NYT  I  NR. 1  I  FEBRUAR 2017
30

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 månederne februar, april, 
juni, september og december 

Oplag: 
375 eksemplarer

Ønsker du eller en kollega 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. 5   I   decemBer 2015   I   33. årgAng

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

Autoriserede Køle- & vArmepumpefirmAers BrAncheforening

nr. 4   I   septemBer 2016   I   34. årgAng

svendeprøveholdet i køl fra dJh 

hold h40116 med undervisere og skuemestre

AKB nyt

Kvalitet
          -en mærkesag

AUTORISEREDE KØLE- & VARMEPUMPEFIRMAERS BRANCHEFORENING

NR. 2   I   APRIL 2016   I   34. ÅRGANG

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. 

AKB nyt

Kvalitet
          -en mærkesag

AUTORISEREDE KØLE- & VARMEPUMPEFIRMAERS BRANCHEFORENING

NR. 3   I   JUNI 2016   I   34. ÅRGANG

Ny køleteknologi 

venter i kulissen

KØLEMIDLER: • HFC • AMMONIAK • GLYKOLER • JORDVARMEVÆSKER

Brenntag Nordic is part of Brenntag, 
a leading global distributor of chemicals and raw materials

www.brenntag-nordic.com



● FUJITSU ● GENERAL ● HAIER
● CIAT ● KEYTER ● ACTIONCLIMA 

● GULLBERG & JANSSON ● KODSAN 
● HAIKE ● TECNOSYSTEMI ● AIRPATROL

Kompetent sparring og professionel support...
Attraktive priser og hurtig levering...

VANDKØLERE & FANCOILS
TIL KOMFORT & INDUSTRI

MØD OS PÅ VVS-MESSEN

Stand A1027


