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LEDER

Fortiden er død – i går er brugt og kom-
mer ikke tilbage, kun i dine drømme, og 
du kan ikke ændre den. Fremtiden er 
mere levende og spændende – bl.a. fordi 
vi ikke kender den; men også fordi vi har 
indflydelse på den inden for nogle ram-
mer. Tillad derfor AKB’s sekretariat at spå 
om fremtiden:

Kølemidler: HFC-kølemidler står for 
fald - på laaaang sigt. På kort sigt æn-
dres 10 kg-reglen i Danmark til en GWP-
regel som i det øvrige Europa og nu se-
nest i Sverige. Men det er klogt at sætte 
sig ind i naturlige kølemidler – både for 
forretningens fremtid og miljøet!

Brancheglidningen inden for VVS, 
varme, køl, ventilation og el øges, godt 
hjulpet på vej af stramme isolerings- 
og bygningsreglementer. Bedste råd til 
AKB-medlemmer er at blive gode til pro-
jekt- og entreprisestyring og selv påtage 
sig hoved-entrepriser. Bedste råd til AKB 
er at arbejde for sektor-autorisationer. 
F.eks. at 1 mand må installere alt i forbin-
delse med luft-vand varmepumper.

Arbejdskaft: AKB’s medlemmer kom-
mer til at mangle kvalificeret arbejdskraft 
inden for 10 år i en grad, der er utænke-
lig nu, og lønnen stiger til det dobbelte 
– med mindre vi kommer med et samlet 

fremstød over for uddannelsesverdenen 
og ikke mindst de unge selv – og med 
mindre alle tager en lærling – og med 
mindre nogle af dem hedder, Muhammad, 
Piotr eller Anne Sofie!

Køl udvikler sig markedsmæssigt in-
krementelt, mens markedet for alle typer 
af varmepumper vil udvikle sig ekspoten-
tielt, hvis vi sammenligner Danmark med 
udviklingen i det øvrige Norden. Og det 
er altid sjovest at arbejde på et marked, 
der vokser – så varmepumpemarkedet 
er Blue Ocean, mens kølemarkedet kan 
minde om Red Ocean.

Digitalisering, Internet of Things, 
Smart Grids og Disruption. Der er ingen 
vej udenom – det bliver så stort, og hvis 
du ikke hopper på toget nu, bliver du kørt 
bagud. I landet, hvor Moores lov hersker, 
er stilstand relativ tilbagegang. Bedste 
råd er at gøre som dine børn skriver på 
deres væg, Twitter, Fb, og hvor de ellers 
befinder sig.

”Alt hvad folk med ubehag nægter at 
høre noget om, bliver afgørende for 
vores vilkår årtier efter.” 

Poul Henningsen

Kim Valbum
Direktør
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LEDER

TIL KALENDEREN

SIDEN SIDST
- Endnu et vellykket ERFA-møde i Sorø

-  Eniig er klar med AKB-portal til  
energisparemidler

- Morten Arnvigs Fond er lukket

-  Energistyrelsen melder om gode  
tider for varmepumper

COOL NEWS

DET FAGLIGE HJØRNE
- Læktjek hvor ofte på 50 kg R407C-anlæg?

-  Må man skifte en kompressor på 50 kg 
R407C-anlæg?

-  DS/EN378 på dansk – fælles indkøbs- 
mulighed

-  Må man entrere med et andet firma eller 
person om R717-anlæg?

-  Må der anvendes skydedøre til  
køle-fryserum?

-  Kan virksomheden opsige en  
uddannelsesaftale?

-  Trykflasker fjernes ved brand – hvor skal  
det stå?

TEMAARTIKEL 
Nye CLP-klassificeringsregler og mærkning  
af kemikalier

Kolofon

Det er hverken den stærkeste eller klogeste, 
der vil overleve, men den som er bedst til at 
tilpasse sig forandringerne!
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TIL KALENDEREN

KØLEMIDLER: • HFC • AMMONIAK • GLYKOLER • JORDVARMEVÆSKER

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

www.brenntag-nordic.com

Program:
Kl. 15:00 Velkomst. Kaffe / frugt / kage
 Seneste nyt fra AKB ved direktør Kim Valbum, AKB
Kl. 15:30 Kursus i håndtering af brændbare kølemidler
 Ved Den Jydske Haandværkerskole
Kl. 17:00 Pause
Kl. 17:20 Kursus i håndtering af brændbare kølemidler 
Kl. 18:30 2-retters forretningsmiddag
Kl. 19:30 Fyraften
 
Pris:  Kr. 600,- incl. kursusbevis og fortæring for første tilmeldte fra virksomheden
 Kr. 400,- incl. kursusbevis og fortæring for efterfølgende tilmeldte fra samme

Tilmelding:  Senest fredag den 21. april 2017 til AKB, Vestergade 28, 4000 Roskilde,  
tlf. 46322111, akb@koeleteknik.dk 

Husk at angive  PERSONNAVN(E) på den eller de, der deltager 
FIRMANAVN 
om deltagelse ønskes i ROSKILDE eller HADSTEN

Kurset giver en orientering og gennemgang af regler, håndtering og 
anvendelse af brændbare kølemidler.

AKB Forårsmøde 2017
AKB inviterer medlemmer og ansatte til forårsmøde med emnet

Tirsdag den 25. april 2017 
kl. 14:30 – 19:30 
på Scandic Roskilde, 
Ved Ringen 2, 4000 Roskilde

Onsdag den 26. april 2017 
kl. 14:30 – 19:30 
på Den Jydske Haandværkerskole, 
Ellemosevej 25, 8370 Hadsten

ELLER

Kursus i håndtering af brændbare kølemidler 
med kursusbevis 

mailto:akb@koeleteknik.dk
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ERFA-gruppe Vestsjælland holder møde 
Onsdag den 10-05-2017 kl. 16:00 på Hotel Postgården, 4180 Sorø

Efterårssamling 2017 afholdes 
Fredag den 03. november 2017 på Hotel Radisson Blu, Odense

Efterårssamling 2018 afholdes 
Fredag den 02. november 2018

Chillventa 2018
afholdes 
Tirsdag den 16. – Torsdag 
den 18. oktober 2018. 

AKB arrangerer fællestur 
til Nürnberg. Endeligt pro-
gram og pris er ikke klar 
endnu, men sekretariatet 
modtager meget gerne 
uforbindende forhånds-
tilmeldinger allerede nu, 
så vi har optimal mulighed 
for at planlægge.

TIL KALENDEREN
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Nuremberg 
16 – 18.10.2018

International Exhibition  
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I HAR TAGET GODT IMOD DANMARKS 
NYE KØLEGROSSIST, TAK!

Annonce-AT-A5.indd   1 31-03-2017   09:26:26
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SIDEN SIDST

Special guest star var Jan Lund fra H. 
Jessen Jürgensen, der kom med en me-
get inspirerende orientering om køle-
middelsituationen på både lang og kort 
sigt. 

AKB kom med korte orienteringer, og der 
blev som sædvanligt udvekslet informa-

tioner om alt og alle. En af årsagerne til 
ERFA-Vestsjællands succes er nok rota-
tion i styregruppen, så man skiftes til at 
arrangere og derved fordeler smerten.

ERFA-møde Vestsjælland 
Mødet blev holdt onsdag den 01. februar 
på Hotel Postgården i Sorø

Arrangementet var velbesøgt og konsta-
terede bl.a. at returmængden af elektro-
nikaffald er meget lavere end forventet, 
men også at meget elektronik gemmer 
sig i hjemmene – de fleste vægrer sig 
ved at smide den gamle PC og telefon ud. 
Derfor var et af svarene også genbrug, 
før tingene bliver til affald. 

Der var gode eksempler fra Norge, hvor 
Elgiganten tager mod brugte hårde hvi-
devarer, der bliver renoveret og afsat 

igen og fra Danmark, hvor markedet for 
renoverede bærbare PC-er stiger eks-
plosivt. AKB’s udsendte deltog i arbejds-
gruppe, hvor emnet ”Energi til salg, leje 
eller leasing” blev diskuteret, og der er 
mange perspektiver i at sælge køl eller 
varme på en 10-årig servicekontrakt til 
kunder i stedet for at sælge maskiner. 
AKB-nyt hører gerne fra medlemmer, 
der har lyst til at samarbejde videre med 
ideen? 

WEE goes circular
DI lagde den 21. februar 2017 hus til arrangementet 
”WEE goes circular” om brugt elektronik fra affald til ressource

SIDEN SIDST

God stemning og lydhørhed som sædvanlig ved ERFA-Vestsjællands møder. 
Her med en inspirerende Jan Lund som indlægsholder. 
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SIDEN SIDST

Se videoen på 
AKB’s hjemmeside

Find brochuren på
AKB’s hjemmeside

Eniig og AKB har indgået af-
tale om energitilskud. Desværre er 
prisen fast – til gengæld har AKB’s 
medlemmer hurtig adgang til Part-
nerPortalen. På AKB’s hjemmeside 
finder du den video, Eniig og AKB 
har lavet sammen og nedenståen-
de er yderligere info samarbejdet:

SIDEN SIDST

Virksomheden Morten Arnvig’s Fond, 
CVR-nr. 26917875 er lukket, skrev Erhvervssty-
relsen i mail til sekretariatet den 14. marts 2017, 
efter at fonden har eksisteret i små 15 år, er tom 
og har efterlevet formålene:

Δ  at direkte eller indirekte støtte kølebranchens 
lærlinge under uddannelse i såvel faglige som 
sociale sammenhænge ved at yde tilskud til 
aktiviteter eller til investeringer som under-
støtter dette.

Δ  at yde tilskud til kølebranchens lærlinge og 
unge i forbindelse med praktik- og/eller stu-
dieophold i udlandet, faglige ekskursion og 
lignende.

Δ  at understøtte tiltag i kølebranchen, der be-
skæftiger sig med miljøforbedringer, såvel 
det interne arbejdsmiljø som det globale miljø. 

Endnu et af Mortens projekter 
er bragt til måls – tak, Morten!

Morten Arnvig’s Fond er lukket
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SIDEN SIDST

Derfor er vi glade for, at AKB har valgt 
at samarbejde med os. Vi har gennem 
mange års samarbejde opsamlet stor 
viden om jeres branche, og vi kan 
derfor tilbyde jer nogle forsikringer og 
dækninger, som passer til jeres behov.

Hos Codan  
er vi altid til  
at tale med

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

Skader og erstatningssager kan gøre livet  
kompliceret for enhver virksomhed.

Har du ikke haft besøg af vores  
assurandør endnu, så kontakt os for et 
møde. Her kan vi fortælle, hvad AKB’s 
forsikringsløsning betyder for dig.

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

AKB_Erhverv_130x190.indd   1 22/11/16   12.34

Nyt fra Energistyrelsen
Energistyrelsen konkluderer 16. marts 
2017, at eldrevne varmepumper til fjern-
varmeproduktion bliver gunstigere stillet 
som følge af to tiltag. For det første har 
regeringen i 2016 vedtaget en gradvis 
udfasning af PSO-afgiften. Det vil give 
lavere elpriser for varmepumperne. 

For det andet kom varmepumper med i 
den nye energispareaftale, der gælder 
fra 2016-2020, hvor etablering af var-

mepumper på fjernvarmeværkerne nu 
kan medtages i opfyldelsen af energibe-
sparelsesmål.
Varmepumper bliver dermed mere kon-
kurrencedygtige via lavere produktions-
omkostninger for varmepumperne, og 
beregninger foretaget af Energistyrel-
sens varmepumperejsehold viser, at det 
i de mest gunstige tilfælde gør varme-
pumper konkurrencedygtige i forhold til 
biomassekedler. 
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- alt til klima- og køleanlæg
April 2017

Det er os en stor glæde at kunne annoncere, at vi efter stigende efterspørgsel på luftkølede chillere 
har besluttet at lagerføre de 3 mest efterspurgte størrelser.

Det drejer sig om kapaciteter på ca. 75 kW, 100 kW og 150 kW kalkuleret ved  7 / 12 °C 30 % EG og 
28 ° omgivelser.

Fælles for chillerne er, at de alle er med elektronisk termoventil. Det gør at man har et stort spænd 
i outlet temperatur, helt ned til -6 °C.

Der tages forbehold for mellemsalg.

Alle chillerne er ligeledes 
med tank, pumpe og fan 
speed regulering.
Vi har stadig mindre 
modeller på lager af 
typen ANL, ligeledes med 
tank, pumpe og fan speed 
regulering.

Vi håber det kan afhjælpe 
nogle akutte problemer.

NRL 
LUFTKØLET CHILLER
D A N S K  V E R S I O N

BITZER HAR REDUCERET PRISERNE PÅ ECOSTAR MED 12 - 16 %
Merudgiften til en ECOSTAR har ved 
rigtig dimensionering - under danske 
forhold - en tilbagebetalingstid på under 
2 år i langt de fleste tilfælde. Opfylder 
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 
filter og skueglas i vejrbestandigt hus.

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

AKB Nyt april.indd   1 30-03-2017   15:09:09

COOL NEWS

Nyt medlem af AKB
Buch & Holm A/S
Marielundvej 39
2730 Herlev

Cvr.: 19993345

AKB ønsker hjerteligt velkommen i kredsen 
med ønsket om godt samarbejde!

Velkommen
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HJJ - din kølegrossist

I maj og juni giver 
H. Jessen Jürgensen 

10% på alle Carrier CAC klimaprodukter

• Størrelser fra 3,5kW til 14kW
• 4-vejs loftkassette
• Højde på 60x60 loftkassette: 
   kun 26 cm
• Højde på 90x90 loftkassette:
   kun 24,5 cm eller 28,7 cm
• Alarmudgang
• Indgang for ekstern on/off styring

• Størrelser fra 5kw til 14kW
• Lofthængt/gulvmodel
• Alle 5 størrelser kan mon-
   teres både som lofthængt 
   eller gulvmonteret
• Alarmudgang

AKB Nyt april.indd   2 30-03-2017   15:09:11
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DET FAGLIGE HJØRNE

Læktjek hvor ofte?

Må man udskifte 
kompressor R407C-anlæg 
med 50 kg fyldning?

Et medlem spørger, hvor ofte et ældre 
anlæg med 50 kg. R407C kølemiddelfyld-
ning skal læktjekkes. Kølemidlet R407 C 
indgår af pladshensyn ikke i AKB’s køle-
middelguide, der er at finde på forsiden 
af AKB’s hjemmeside. 

R407C er en HFC-blanding, udviklet til 
at have egenskaber, der minder om R22 
og er velegnet i AC-anlæg med direkte 
køling. Den anvendes også i køleanlæg 
med mellemtemperatur. R407C har en 
GWP på 1774. Man kan enten benytte 

den svenske database www.alltomfgas.
se/koldmedietabell eller selv indsætte 
GWP-værdien et sted i AKB’s kølemidde-
loversigt, som så automatisk beregner 
fyldningsmængden for pågældende kø-
lemiddels læktjeksintervaller.

Ved mere end 28,18 kg R407C-fyldning 
skal anlægget læktjekkes hver 6. måned 
(fordi det har en samlet GWP på over 50 t 
CO2), med mindre der er installeret auto-
matisk detektion. Så skal anlægget kun 
læktjekkes hver 12. måned.

Anlægget er fra 1990-erne og ifølge Miljøstyrelsens 
må man behandle anlægget, som dengang det det 
blev installeret og var lovligt. Det er kølemidlet, der 
er i fokus her. Man må ikke forøge – og skal be-
stræbe sig på at nedsætte – kølemiddelfyldnin-
gen ved reparationer. Man må godt servicere 
og reparere på anlægget, til det evt. kan be-
tale sig at udskifte det med et mere energi- 
og miljøvenligt anlæg.

http://alltomfgas.se/koldmedietabell
http://alltomfgas.se/koldmedietabell
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Selvom vores logo er blåt, 
så er vi faktisk ret grønne…

KLIMA & ENERGI:

Dennis Jeppesen
Salgsansvarlig
Klima & Energi
Tlf. 29 69 80 65
dje@solar.dk

Peter Svendsen
Projektleder
Ventilation
Tlf. 76 52 76 86
ps@solar.dk

Michael Pålsson
Salgsingeniør 
Klima & Energi
Tlf. 40 64 12 60
mip@solar.dk

Tom Nielsen
Salgsingeniør
Klima & Energi
Tlf. 40 64 12 47
tnie@solar.dk

Klima & Energi - Salgsteamet

Jørgen Madsen  
Salgsingeniør 
Klima & Energi
Tlf. 40 64 12 12
jma@solar.dk

www.solar.dk

Mød os på messen VVS´17  
i Odense Congress Center,  
hal C, stand 4313. 

Solar Klima & Energi har stor erfaring indenfor køletekniske løsninger til 
blandt andet kontorbyggerier og er lagerførende med en bredt sortiment 
indenfor køleprodukter. 

Syd Nord/vest Øst

DET FAGLIGE HJØRNE

Ny standard - på dansk
EN378 1-4:2016 er på trapperne på 
dansk. I øjeblikket sidder standardise-
ringsudvalget for køl, S-251, og gransker 
de engelske udtryk, der ikke umiddelbart 
lader sig oversætte mhp. at finde de eg-
nede danske fagtermer, efter at over-
sætterne har gjort det første arbejde.

Hvordan forholder 
man sig f.eks. til en 
luftstrøms-
formindsker, en 
pinhole utæthed, 
evacuate og står et 
kølesystem på sokler 
eller fundamenter?

Under alle omstæn-
digheder forventes 
det, at dette arbejde 
er færdigt ultimo 
april, hvorefter mate-
rialet skal gås ende-
ligt igennem sprogligt 
og grafisk og derefter 
trykke. AKB-Nyt for-
venter derfor, at DS/
EN 378 samlet først 
er på gaden primo 
juni, hvilket også evt. auditorer bør have 
forståelse for.

AKB arrangerer fælles indkøb og vil for-

handle den bedst mulige samkøbsrabat 
på plads med Dansk Standard. Sekreta-
riatet tager mod bestillinger allerede nu 
og vil orientere om priser og leveringsbe-
tingelser, når de kendes og vente tilbage 
for at sikre, at AKB-medlemmet er med 
på købet og dets betingelser. 

Så ring 46322111 eller mail akb@ko-
eleteknik.dk hvis man ønsker at bestille 
den kommende og nyeste DS/EN378 
1-4:2016 på dansk.

S-251 under en pause i arbejdet hos Dansk Standard. 
Fra venstre formand Asbjørn Vonsild fra Vonsild Consul-
ting, Torben Hansen fra Johnson Controls, Kim Valbum 
fra AKB og Søren Nielsen fra Dansk Standard. 
Niels P. Vestergaard fra Danfoss fra forhindret.

mailto:akb@koeleteknik.dk
mailto:akb@koeleteknik.dk
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Montair Close Control Unit
Montair close control units er blandt de mest avancerede løsninger til luftkonditionering af 

teknologianlæg, såsom serverrum, effektforstærkere til UMTS- og GSM-signaloverførsel, 

NOC’er (netværksdriftscentre), køling af computerracks, kontrolrum, tavleanlæg og på steder 

hvor varmebelastningen generel er kritisk høj.

• EDB-rums køling i nyt  
innovativt design.

• Kapaciteter fra 9 til 155 
kW.

• Up- eller Downflow, 
EC motorer og utallige 
kombinationer af 
tilbehør og features.

Ahlsell Ref
• Brøndby • Aarhus • Kolding • Aalborg •

Kundeservice: Tel: +4543241717 • AhlsellRef@ahlsell.dk
www.ahlsell.dk

Ahlsell-Ref_AKB-Nyt_GreenCool_2017.indd   1 28-03-2017   09:47:40

DET FAGLIGE HJØRNE

R717. Et medlem bliver af en kendt kunde 
forespurgt, om de vil servicere et am-
moniak-anlæg. Medlemmet har ikke en 
person med D-certifikat ansat og spør-
ger, om de må entrere med en kollega om 
arbejdet?

Det må man godt – forudsat naturligvis 
at kollegaen har D-certifikat og kan me-
stre opgaven, samt at virksomheden er 
ISO9001-godkendt. Hvis kvalitetsgod-
kendelsen dækker arbejdet med anlæg-
get, kan medlemmet udføre arbejdet 
som ved alle andre anlæg og antage kol-
legaen som midlertidig ansat. Hvis det 

skal være kollegaens kvalitetsgodken-
delse, der lægges til grund, er det imid-
lertid reelt kollegaen, der står for arbej-
dets sikkerhed og garanti.

Hvis det antager karakter af en vedva-
rende ordning, at man ”låner” hinandens 
godkendelser (mere end 3 kunder plejer 
at være tærsklen for, om man er profes-
sionel udøver af en opgave, man står for), 
vil man i en evt. erstatnings- eller f.eks. 
af KMO blive underkendt, da man ikke kan 
være to steder på en gang og derfor kun 
lægge sin autorisation til grund i en en-
kelt virksomhed!

Nej, ifølge Bekendtgørelse om faste ar-
bejdssteders indretning §16 stk. 2, må 
man ikke benytte skydedøre til det, der 
kan betragtes som en 
flugtvej. 

Stk. 2: ”Såfremt det af 
sikkerhedsmæssige 
grunde er påkrævet, 
skal nødudgangsdø-
re eller -porte åbne i 
flugtretningen og skal 
kunne åbnes på en 
nem og sikker måde 
uden brug af nøgle og 

må ikke være forsynet med skyde- og 
drejedøre.”

Hvis der kun er en vej ud og ind af 
kølerummet, må døren siges at 
være en nødudgangsdør, og der 
skal dørene så åbne udad. Ar-
bejdstilsynet var ret klar i svaret, 
og der gives ikke dispensation. 
Bekendtgørelsen kan læses her: 
www.arbejdstilsynet.dk/da/
regler/bekendtgorelser/f/sam-
faste-arbejdssteders-indret-
ning-96-

R717

Må der anvendes skydedøre til køle-/fryserum?

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/f/sam-faste-arbejdssteders-indretning-96-
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/f/sam-faste-arbejdssteders-indretning-96-
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/f/sam-faste-arbejdssteders-indretning-96-
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/f/sam-faste-arbejdssteders-indretning-96-
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hæver uddannelsesaftalen på grund af 
tyveri, eller hvis lærlingen ikke møder til 
tiden, selvom pågældende har fået en 
advarsel (skriftlig!) for dette. Men det vil 
ikke være gyldig opsigelsesårsag at op-
hæve en uddannelsesaftale mere end 1 
måned efter, at arbejdsgiveren har fået 
kendskab til det forhold, der begrunder 
ophævelsen. Virksomheden har altså 
handlepligter (skriftlig advarsel og opsi-
gelse senest en måned efter forseelsen), 
hvis man ikke skal fortabe retten til ensi-
digt at kunne få godkendt en ophævelse 
af aftalen!

Hvis virksomheden f.eks. går konkurs, og 
der ikke længere er en praktikvirksom-
hed, kan uddannelsesaftalen naturligvis 
ikke fortsætte og må hæves (boet skal 
dog forsøge at finde et andet uddannel-
sessted).

Hvis en arbejdsgiver har ret til at ophæve 
en uddannelsesaftale, skal den uddan-
nelsessøgende ikke have erstatning. 
Men ophæver arbejdsgiveren kontrak-
ten uden gyldig grund, kan lærlingen få 
erstatning efter erhvervsuddannelses-
loven, som dækker tab af uddannelses-
gode. Erstatningen for uberettiget op-
hævelse udgør ifølge praksis 30.000 kr. 
Er der tale om en voksenelev, udgør belø-
bet normalt 50.000 kr.

Gode råd til arbejdsgiveren: 
Hav altid et godt informationsma-
teriale og tidsrækkefølge klar. Bed 
evt. om en udtalelse fra fagskolen 
eller andre gyldige og troværdige 
kilder om eleven. Hvis udtalelsen 
understøtter virksomhedens opfat-
telse af f.eks. manglende motivation el-

ler aktiviteter eller - som AKB desværre 
også bliver mødt med – hash-rygning, 
overdrevent internetspil om natten og 
lignende, der medfører, at eleven mø-
der for sent eller er uegnet til at udføre 
kundeservice, føre køretøj eller arbejde 
med trykbærende udstyr, farlige væsker 
og tungt værktøj, har man et bestyrket 
grundlag at gå til det faglige udvalg med 
og anmode om en ophævelse. 

Hashrygning er stigende problem blandt 
nogle lærlinge. Man må godt teste sine 
ansatte; men det skal varsles i forvejen, 
at man ønsker at indføre sådan en kon-
trolforanstaltning, og der er også regler 
for, hvorledes det skal udføres; det må 
bl.a. ikke være krænkende. En ansat skal 
kvittere for modtagelsen af en advarsel. 
Metal anbefaler deres medlemmer at 
skrive ”modtaget, men ikke accepteret”, 
hvis de ikke er enige i en advarsel, og an-
befaler dem derefter at henvende sig i 
den lokale fagforening. 

Pas på! En murerelev og hans arbejds-
giver havde i 2010 indgået en aftale om, 
at elevens uddannelsesaftale ville blive 
ophævet, hvis han tog euforiserende 
stoffer. Arbejdsgiveren mødte en søn-
dag morgen eleven, der var på vej hjem 
fra fest.

DET FAGLIGE HJØRNE

Køle- & Varmepumpebranchen mangler 
faglærte køleteknikere, så alene derfor 
bør de, der indgår uddannelsesaftaler 
med unge mennesker, belønnes. Des-
værre viser det sig nogle gange, at den 
unge måske ikke helt lever op til virk-
somhedens forventninger – og omvendt. 
Hvis det går helt galt, hvilke handlemu-
ligheder har parterne for at komme ud af 
aftalen?

De første 3 måneder af uddannelses-
aftalen er en prøveperiode for begge 
parter, og aftalen kan opsiges af begge 
parter – reelt uden særskilt begrundelse 
og ud fra en betragtning om, at dette her 
var ikke lige mig/os, og det fører ikke til 
noget godt.

Derefter er svaret nej - uddannelsesaf-
taler er uopsigelige, så man må forsøge 
at opnå enighed, som er en af de tre si-
tuationer, der kan opstå, hvis

1.  Lærlingen ønsker at opsige  
aftalen ensidigt.

2.  Virksomheden ønsker at opsige 
aftalen ensidigt.

3.  Parterne enes om at opsige  
aftalen gensidigt. 

Udfald 3 er naturligvis det bedste i si-
tuationen. Så underskriver begge parter 
blanketten OPHÆVELSE AF UDDANNEL-
SESAFTALE (findes på nettet eller fås 
hos fagskolen) og sender den til pågæl-
dende uddannelsesinstitution, og par-
terne går hver til sit.

Men en aftale kan hæves pga. væsent-
lig misligholdelse og bristede forudsæt-
ninger, så hvis parterne er uenige om, 
hvorvidt der er grundlag for at hæve 
uddannelsesaftalen - altså ved udfald 1 
og 2, hvor man ikke kan opnå enighed - 
kan enhver af parterne henvende sig til 
det faglige udvalg, som skal forsøge at 
forlige parterne. Kan det faglige udvalg 
heller ikke opnå forlig, står det enhver af 
parterne frit for at føre sagen videre til 
Tvistighedsnævnet. Tvistighedsnævnet 
kan træffe afgørelse om ophævelse af en 
uddannelsesaftale og om evt. erstatning 
til en evt. skadelidt.

Som udgangspunkt kan aftalen ikke hæ-
ves alene pga. sygdom – hverken kort-
varig eller langvarig - så længe der er 
mulighed for, at eleven på et tidspunkt 
vil kunne genoptage sit arbejde og gen-
nemføre uddannelsen. Men det vil f.eks. 
være i orden, hvis en arbejdsgiver op-

Kan virksomheden opsige 
en uddannelsesaftale? 
Af Kim Valbum
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Arbejdsgiveren var overbevist om, at 
eleven var påvirket af narkotika. Dagen 
efter bad han på byggepladsen ele-
ven aflægge en urinprøve ved at tisse i 
en spand. Prøven viste tegn på stoffer, 
og eleven blev bortvist. Arbejdsretten 
mente, at der var sagligt belæg for urin-
prøven, og at den blev foretaget uden at 
være krænkende for eleven og fastslog 
altså, at en arbejdsgiver godt må fore-
tage narkotikatest af en ansat, hvis der 
er en konkret mistanke om stofmisbrug.

Alligevel kom arbejdsgiveren ikke ud af 
sagen som kun vinder. Selve proceduren 
med at aflægge urintesten ved at tisse i 
en spand var ikke korrekt, og testen blev 
udført, så der var mulighed for fejltolk-
ninger. På den baggrund var det misbrug 
af ledelsesretten at gribe til en ophæ-
velse af uddannelsesaftalen. Arbejds-

retten mente dog ikke, at misbruget af 
ledelsesretten var så alvorligt, at det 
burde give en bod til arbejdsgiveren. Men 
et tvistighedsnævn afgjorde parallelt, at 
arbejdsgiveren skulle betale 30.000 kro-
ner i erstatning for uberettiget at have 
ophævet elevens uddannelsesaftale.

Så et godt sted at begynde er, hvis ar-
bejdsgiver og elev ikke er enige om op-
hævelse, at kontakte den lokale Metal-
afdeling og bede om at få sagen forelagt 
til en bedømmelse og et mæglingsmøde, 
inden der skrides til handling. Metal ved 
godt, at arbejdstageren skal være fysisk 
og mentalt i stand til at udføre de aftale 
arbejdsopgaver, og lever eleven ikke op 
til disse krav, må der naturligvis gribes 
ind. Men det er en ulykkelig situation, og 
kan den forhandles til løsning, er det altid 
at foretrække.

Hvor skal mærkaten “Trykflasker fjernes ved brand” 
være på varebil?

Mærkaten ”Trykflasker fjernes ved brand” skal være på 
bagsmækken af en varevogn, og der behøver kun at være 
én mærkat pr. bil. Samtidigt er mærkaten ”Advarsel – ingen 
ventilation – åbnes forsigtigt” kun pligtig i særtilfælde.

Men som altid med markering – hellere en gang for meget 
end en gang for lidt. 

Trykflasker fjernes ved brand



AKB NYT  I  NR. 2  I  APRIL 2017 AKB NYT  I  NR. 2  I  APRIL 2017
28 29

TEMAARTIKEL - MÆRKNING

CLP – classification, labelling and pack-
aging of substances and mixtures – det 
nye Europæiske klassificeringssystem 
for kemiske stoffer og blandinger, er trådt 
i kraft som en forordning i EU og dermed 
gældende i Danmark. CLP-reglerne byg-
ger på det Globalt Harmoniserede System 
for klassificering og mærkning (GHS). 
GHS er implementeret i mere end 65 lan-
de (2016) og forventes med tiden at blive 
udbredt til flere lande. De harmoniserede 
regler vil således lette handlen med ke-
mikalier på globalt plan. Er du importør 
af kemikalier fra lande uden for EU, vil det 
f.eks. være en stor fordel, at andre lande 
bruger samme regler og terminologi. På 
den måde skal du ikke klassificere og 
mærke helt fra bunden. Du skal heller ikke 
bruge tid på at sætte dig ind i de forskel-
lige landes nationale regler.

Implementeringen af CLP kan betyde 
ændringer i klassificering af de enkelte 
stoffer og dermed påvirke mærkningen 
omkring substanserne inklusiv rørmærk-
ninger. På Miljøstyrelsens hjemme side – 
www.mst.dk – > ”kemikalier” - er der lø-
bende opdateringer om regelsæt samt en 
CLP help-desk.

Ifølge CLP-forordningen skal kemiske 
produkter og blandinger være mærket 
med GHS-piktogrammer fra den 1. juni 
2017, og det gælder også rørsystemer og 

tanke indeholdende farlige kemiske væ-
sker. 

GHS-symbolerne nederst erstatter de 
orange faresymboler, som helt udgår.

GHS-mærkningen sker ud fra produk-
tets nye klassificering, som skal fremgå 
af produktet lovpligtige sikkerhedsdata-
blad. Gældende bekendtgørelse nr. 624 af 
04.05.2015 angiver bl.a. forskrifterne for 
afmærkning af beholdere og rørsystemer, 
og at afmærkningen af rør skal anbringes 
på et synligt sted i nærheden af de steder, 
der frembyder størst fare, såsom ventiler 
og samlinger, samt med passende mel-
lemrum – f.eks. ved fremføring af R717.

Etiketten på kemiske stoffer og blandin-
ger, der skal klassificeres som farlige, skal 
oplyse om de relevante farer samt om 
sikker brug og bortskaffelse, og alle led i 
leverandørkæden har ansvar for, at kemi-
ske stoffer og blandinger er mærkede ef-
ter CLP-reglerne. Mærkningen skal sikre, 

Om CLP, klassificering og mærkning af kemikalier med tak til 
AKB’s interne revisor, Allan Horsdal, Celcius Nordic ApS, for at gøre 
opmærksom på udviklingen på området

at brugerne hurtigt kan se på et produkt, 
om det kan være farligt, hvilke farer der 
er tale om, og hvordan de skal håndtere 
produkterne forsvarligt. På den måde 
skal fareoplysninger forebygge ulykker 
hos brugerne og minimere påvirkningen 
af miljøet.
Hvis et kemisk stof eller en blanding er 
klassificeret som farligt, skal du forsyne 
emballagen med en etiket, der oplyser 
om: 

Kemikaliets navn – og for blandinger de 
farligste indholdsstoffer
Indhold i vægt eller volumen (gælder dog 
kun ved salg til private)
Leverandørens navn, adresse og tele-
fonnummer
Piktogrammer, signalord, faresætninger 
og sikkerhedssætninger.

Oplagringer af en række farlige stoffer el-
ler blandinger kan angives ved advarsels-
skiltet ”Giv agt” (jf. bek. 624 bilag 2 pkt. 
5.1), men ikke til advarsel mod farlige ke-
miske stoffer eller blandinger. 

Piktogrammer skal angive 
den eller de værste farer. 
Det kan f.eks. være miljø-
fare, alvorlig sundhedsfare, 
ætsning, brandfare osv. 

Signalord er enten ”Fare” (danger) eller 
”Advarsel” (warning). ”Fare” bruges for de 
mest farlige stoffer og blandinger.

Der er desuden krav til både placering og 
synlighed af faremærkningen, størrelsen 
på piktogrammerne samt eventuelt sup-
plerende oplysninger om farens art og 

forholdsregler ved brug af produktet. Eti-
ketten skal være på dansk for stoffer og 
blandinger, der markedsføres i Danmark.

Kemiske blandinger, der er markedsført 
før den 1. juni 2015 med gammel fare-
mærkning (orange faresymboler), må 
sælges frem til 1. juni 2017. Efter denne 
dato må blandinger med gammel fare-
mærkning ikke længere være på mar-
kedet. Til den tid skal forhandlere enten 
have skiftet de gamle etiketter ud med 
nye eller trække produkterne tilbage fra 
markedet.

I god tid før denne dato bør du som for-
handler gennemgå dit varelager og få 
solgt ud af produkter med gammel fare-
mærkning. Alternativt kan du kontakte 
leverandøren af blandingen og få tilsendt 
nye CLP-etiketter, som kan sættes på 
produkterne.

Professionelle brugere skal være op-
mærksomme på Arbejdstilsynets regler. 
Læs mere på Arbejdstilsynets hjemme-
side om ommærkning af kemikalier på 
arbejdspladsen. 

Arbejdstilsynet fastsætter reglerne for 
mærkning af kemiske stoffer og blandin-
ger, der anvendes på arbejdspladsen og 
som ikke videresælges. 
Læs mere om sikkerhedsskiltning 
og anden form for signal-
givning på Arbejdstilsy-
nets hjemmeside: 
-> Sikkerhedsskiltning og 
anden form for signal-
givning.

!
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BREAKING NEWS

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

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

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. 
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AUTORISEREDE KØLE- & VARMEPUMPEFIRMAERS BRANCHEFORENING
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Ny køleteknologi 

venter i kulissen
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TEMAARTIKEL OM  

CO2-køling

Den 24. marts udsendte Miljøstyrelsen 
udkast til revideret f-gas bekendtgørel-
se i høring til 28. april og med forventet 
ikrafttræden 1. juli 2017 med den nye 
tekst indsat i §1 i f-gas bekendtgørelsen 
”med et globalt opvarmnings potentiale 
(GWP) på 5 eller derover”. Det betyder, at 
HFC’er med et GWP på under 5, herunder 
HFO’er, bliver undtaget bekendtgørel-
sens område og altså vil kunne anvendes 
med fri fyldningsmængde.

AKB-Nyt er i dialog med Miljøstyrelse om, 
hvilke GWP-målinger, der skal ligge til 
grund for fastsættelsen, idet GWP ikke 
er en entydig enhed. 

AKB-Nyt vil holde dig orienteret og følger 
op på nyhedens følgeeffekter i det kom-
mende Juni-nummer, så stay tuned!

10 kg-reglen står for fald 
- men det bliver et lille fald




