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Kære AKB-medlemmerLEDER

INDKALDELSE TIL:

- General- & Efterårssamling.  
 Tilmelding på www.koeleteknik.dk/Tilmelding 

COOL NEWS

- Nyt medlem af AKB

- Nyt hold svende med medaljer

SIDEN SIDST

-  Indberetning af kølemiddelforbrug til KMO 

-  Ny bekendtgørelse om tilskud til nye  
forretningskoncepter for VP

- Nye regler for praktikpladser 

DET FAGLIGE HJØRNE

-  Må man tage kølemiddel over Øresund i forbin-
delse med en opgave

-  Er det lovligt at sælge frostrum med en ele-
menttykkelse på 80 mm

-  Må man servicere/reparere et køleanlæg med 
over 100 kg. R22 kølemiddel på et fiskefartøj i 
Danmark?

-  Skal man have loddekursus eller loddecertifi-
cering , hvis…..

- Hvor meget må man opkræve i rykkergebyr?

- Må Kategori II-folk arbejde med R32?

-  Må ny R32 anlæg installeres med flare samling 
eller skal de loddes?

TEMAARTIKEL

-  Flere lærlinge! Et indspark fra  
Palle Jørgensen, Carrier Refrigeration 

KOLOFON

”Alting har en tid, 
for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt.

En tid til at fødes, en tid til at dø.
En tid til at plante, en tid til at rydde.

En tid til at slå ihjel, en tid til at helbrede.
En tid til at rive ned, en tid til at bygge op.
 
En tid til at græde, en tid til at le.
En tid til at holde klage, en tid til at danse.

En tid til at sprede sten, en tid til at samle sten.
En tid til at omfavne, en tid til ikke at omfavne.

En tid til at opsøge, en tid til at miste.
En tid til at gemme hen, en tid til at kaste bort.

En tid til at rive itu, en tid til at sy sammen.
En tid til at tie, en tid til at tale.

En tid til at elske, en tid til at hade.
En tid til krig, en tid til fred.

Hvad udbytte af sit slid har den,  
der foretager sig noget?”

dette er mit sidste nummer af AKB-Nyt som redaktør, da jeg pr. 1. december efter 
små 7 år som direktør for AKB har besluttet mig for at drive KMO videre efter Torkil 
Høft. Jeg savner ord til lejligheden og har derfor lånt fra den kilde, jeg fandt mest rele-
vant til at beskrive mine 7 år – Prædikerens bog, Kapitel 3 fra Det gamle Testamente:

God vind til AKB 

Venlig hilsen
Kim Valbum
Direktør
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GENERALFORSAMLING I AKB 2017

GENERALFORSAMLING 2017
Autoriserede Køle- & Varmepumpefirmaers Brancheforening, AKB, indvarsler med-
lemmerne til ordinær generalforsamling, 

FREDAG DEN 03. NOVEMBER 2017 KL. 09:30 

i Kultur- og Kongreshus Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C

DAGSORDEN:
a.  Valg af dirigent
b.  Dirigentens godkendelse af fuldmagter til stemmeafgivning
c.  Årsberetning
d.  Regnskab.
e.  Driftsbudget, herunder fastsættelse af årskontingent 
f.  Indkomne forslag
g.  Valg af bestyrelse (afgående og foreslåede nye navne meddeles)
h.  Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
i.  Valg af 1 foreningsrevisor og 1 foreningsrevisorsuppleant
j.  Forslag til placering af næste års o.g. 
k.  Eventuelt.

Selvom vores logo er blåt, 
så er vi faktisk ret grønne …

KLIMA & ENERGI:

www.solar.dk

Solar Klima & Energi har et omfattende produktprogram til kommerciel køling 
og opvarmning med varmepumper samtidig med en høj, teknisk ekspertise, 
der altid sikrer dig en korrekt løsning med optimal driftsøkonomi. 

Solar Klima & Energi er en førende leverandør af split-køleanlæg til fx erhverv, 
detail og restaurationer.   

Hvorfor vælge Solar Klima & Energi som din partner?

• Solid erfaring inden for branchen og mange reference-anlæg 
• Stærk teknisk organisation, der altid tilsikrer det rette løsningsvalg
• Samarbejder med verdens mest anerkendte leverandører, herunder Panasonic
• Egen serviceorganisation, så eventuelle fejl og mangler kan udbedres  
hurtigst muligt

• Erfarent salgsteam, der gerne bistår med fx besigtigelse
• Bredt udvalg af lagerlagte varer
• Bestil indtil kl. 16, og modtag varerne næste dag inden kl. 7
• Fastboxlevering inden for 1 time* til favorable priser

*) Pris og leveringstid kan variere, se mere på solar.dk
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GENERALFORSAMLING I AKB 2017

FESTFORELÆSNING: 
Meteorolog og direktør for 
Cumulus A/S Torben Klausen 
om bl.a. Adiabatisk proces 
af en idealgas, hvor rum-
fanget får lov at stige under 
afgivelse af mekanisk energi 
og den indre energi mind-
skes herved – og hvad sker 
der så?

AKB er stor blandt de små og små 
blandt de store – og sådan skal det 
være!
Danmark har 100-vis af branche-
foreninger – de fleste bor hjemme 
på formandens skrivebord. De fleste 
kender de store; men de er få. I virke-
lighedens verden rager AKB op blandt 
de måske 50 professionelle bran-
cheforeninger, der har en størrelse 

og sammensætning, så vi kan flytte 
noget. 

I virkelighedens verden er det dog 
de store, der bestemmer. Derfor har 
AKB’s bestyrelse besluttet – helt be-
vidst – ikke at indgå i alliancer, der 
binder os på forhånd, og så vi kan 
agere frit og efter vor egen bestem-
melse.

Der kan tilkøbes overnatning på 
Radisson Blu H.C. Andersen 
Hotel Odense – lige over for Odeon.

Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense

”AKB I VIRKELIGHEDENS VERDEN” har vi kaldt efterårs-
samlingen 2017! 

Isotherms

Adiabatic process

Work done

p

v

Kvalitets varmepumper

- selvfølgelig med indbygget WiFi 
i alle modeller...

www. haiervarmepumper.dk

MILJØVENLIG
KØLEMIDDEL

Førende på innovation
og produktudvikling
 

Haier har med høj fokus på udvikling og 
kundetilfredshed sikret sig første-
pladsen, som verdens absolut førende 
producent for 8. år i træk.

Gratis 
App

Bliv
forhandler

NU

Klimalux A/S - Bodøvej 2 - DK5700 Svendborg - Tel. 63 22 33 33
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Til årets efterårssamling har vi efter en 
– forhåbentlig – god generalforsamling 
samlet en buket af faglige indlæg, så de 
fleste kan holde sig vel orienterede. 

Til ledsagerne har vi tilrettelagt et pro-
gram, der spænder fra kultur til shoppe-

specialiteter. Odeon i Odense er flot og 
nybygget, og hotellet har en fantastisk 
morgenbuffet. Det bliver godt! Vi håber 
at se jer alle til denne fantastiske mani-
festation ”AKB i virkelighedens verden”!

PROGRAM FOR MEDLEMMER, FREDAG 3. NOVEMBER:

Kl. 08:30   Ankomst og registrering Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C.  
P-billetter udleveres i foyéren!

Kl. 09:30 Åbning af AKBs efterårssamling ved direktør Kim Valbum

Kl. 09:40 Generalforsamling

Kl. 11:00  Pause

Kl. 11:30 Revolution til en effektiv køling – Michael Adamsen fra +GF+

Kl. 12:00  Frokost

Kl. 13:00  Hvad er virksomheden værd? – Ole Pedersen, Virksomhedsbørsen

Kl. 13:45 Styr på arbejdspladsen – Torben Kovaltsenko Jørgensen, ikontrol

Kl. 14:15  Pause

Kl. 14:30  Hvad er min ret, og hvad er min pligt? Advokat Klaus Graversen,  
Advodan Roskilde

Kl. 15:15  Vonsild Consulting – Asbjørn Vonsild om AKB’s kølemiddelrapport.  
Rapporten udleveres på mødet!

Kl. 15:45 Pause. Udlevering af værelsesnøgler.

Kl. 16:00 Festforelæsning v. den kendte meteorolog Torben Klausen

Kl. 17:00 Pause

Kl. 18:30  Vi nyder en drink på Restaurant Schiøtz på 1. sal i Odeon

Kl. 19:00  3-retters festmiddag med vine ad libitum, den fantastiske tryllekunstner 
Peter Jacobsen, og dans til ønskekoncert, fri bar

Kl. 01:00  Natmad

GENERALFORSAMLING I AKB 2017 GENERALFORSAMLING I AKB 2017

PROGRAM FOR LEDSAGERE, FREDAG 3. NOVEMBER

Kl. 08:30   Ankomst og registrering Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense C.  
P-billetter udleveres i foyéren!

Kl. 09:30   Afgang fra Odeons foyér til Møntergården. Ca. 300 meters gang.

Kl. 10:45   Afgang til Brandts. Ca. 850 meters gang/taxi

Kl. 12:00   Afgang til Oluf Bagers Gaard, hvor vi skal have en særlig frokost med  
oplevelse. Ca. 800 meters gang/taxi

Kl. 13:00   Shopping-mulighed i special-butikker.

Kl. 14:00   Chokoladehuset – vi skal høre om chokolade og lave vores egen kreation. 

Kl. 15:30   Odeon og høre festforelæsning eller Hotel Radisson og slappe af.  
Ca. 600 meters gang.

Kl. 16:00   Festforelæsning med Torben Klausen – Danmarks vejrmand 

Kl. 17:00  Pause

Kl. 18:30   Velkomstdrink i Restaurant Schiøtz på 1. sal i Odeon

Kl. 19:00  Festmiddag,  
tryllekunstneren Peter Jacobsen,  
kaffe avec,  
musik efter eget ønske, fri bar 

Kl. 01:00 Natmad

PROGRAM FOR LØRDAG 4. NOVEMBER
Afrejse efter morgenmad

Der er nogle, der 
forveksler Peter 
med en komiker, 
for der grines 
meget, men Peter 
holder stolt fast: 
Han er tryllekunst-
ner med stor T

Foto: Henrik Stenberg
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GENERALFORSAMLING

PRAKTISKE OPLYSNINGER OM EFTERÅRSSAMLINGEN 
MED PRISER SOM I ’16, ’15 OG ’14:

Efterårssamling for 1 person/medlem inkl. enkeltværelse kr. 1.495,00
(morgenkaffe, generalforsamling, frokost, medlemsmøde,
aftenarrangement og enkeltværelse 3.-4. november 2017)

Efterårssamling for 2 personer inkl. dobbeltværelse kr. 2.295,00
(morgenkaffe, generalforsamling, frokost, medlemsmøde,
aftenarrangement for medlem, ledsagerarrangement, 
aftenarrangement for ledsager og dobbeltværelse 3.-4. november 2017)

Dagsarrangement uden Aftenarrangement og u. overnatning  kr. 595,00
(generalforsamling, frokost, medlemsmøde) 

Aftenarrangement kr. 595,00
(kun aftenarrangement)

Ledsagerarrangement kr. 595,00
(prisen er den samme, uanset om man deltager eller ikke
deltager i aftenarrangementet)

Generalforsamling Gratis
(uden frokost m.m.)

Praktiske informationer 
Vi har forhåndsreserveret en del værelser hos Radisson Blu Hotel Odense. Der er 
gode parkeringsmuligheder lige bag ved hotellet. 

Aftenarrangementet er med fri bar (øl, vand og vin). Anden type vin, øl, vand end det 
inkluderede i middagen betales for egen regning.

GENERALFORSAMLING

Tilmelding: 
www.koeleteknik.dk/Tilmelding 

Seneste tilmelding fredag 
20. oktober 2017!

Generalforsamling og efterårssamling holdes på Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 
Odense C

Overnatning sker på RADISSON BLU H.C. ANDERSEN HOTEL, ODENSE, Claus Bergs 
Gade 7, 5000 Odense C, Tlf.: 66147800.

De to bygninger ligger 50 meter fra hinanden. AKB sørger for fri parkering! Og Odense 
Banegaard Center ligger 5 min. til fods fra Odeon.

Tilmelding kan også ske via e-mail på 
akb@koeleteknik.dk 
med udførlig angivelse af bestiller og 
det bestilte eller via 
telefon 4632 2111 
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COOL NEWS

Bjerg Køle Service ApS
Risbrigvej 1
6330 Padborg
Tlf. 7467 4660
www.bjergkoeleservice.dk
CVR nr. 28 30 13 59

HN Klima Teknik
Oehlenschlægersgade 10A
4200 Slagelse
CVR nr. 38853856

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

 Nye medlemmer af AKB

Brøndby • Aarhus • Kolding • Aalborg
Kundeservice:

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

VARMESYSTEMER AF 
NYESTE GENERATION  
TIL DIT HJEM

• Monoblock
• Enkel installation
• Indbygget  

pumpe
• Oplagt til  

centralvarme
• A+++

• Split combi
• Komplet varmepumpe 

for brugsvand &  
centralvarme

• Smart grid ready
• Mulighed for pool & 

solvarme tilslutning
• AA+++

2017_Ahlsell_September-2017.indd   1 05-09-2017   09:42:02
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COOL NEWSHJJ din kølegrossist

info@hjj.dk - www.hjj.dk

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

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
September 2017

luftkølede CO
2
 condensing 

units fra SCM op til 9,7 kw

CAREL HECU og DC Inverter Power+ sikrer høj effektivitet af den trinløse BLDC kompressor

Smooth Lines – Dynamisk modulation:
• Kontinuerlig overhedningsforskydning efter kølebehov
• Dynamisk modulation af køleydelsen resulterer i mindre off tid
• Færre afrimninger og mere stabil temperatur

Floating Suction kompressor hastighedsregulering:
• Synkronisering med kølebehovet på de forskellige 
   kølesteder
• Kontinuerlig tilpasning af sugetryk for at opnå 
   optimalt og stabilt sugetryk
• Kompressor on/off reduceret til et minimum

Optimal olie og kompressor sikkerhed:
• Fuld kontrol med kompressorens indsatsområde 
• Automatisk og synkroniseret tømning af olie i fordamperne
• Speed boost for optimal olie tilbageførsel 
• Floating condensing 
   - sørger for lavest muligt kondenseringstryk

Optimer dit anlæg maksimalt med CAREL styringer og elektroniske termoventiler som udnytter følgende teknologier:

Ved fordampningstemperatur på -5°C og omgivelsestemperatur på 29°C

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 ° omgivelsestemperatur.

Fælles for chillerne er, at de alle er med elektronisk termoventil. Det gør, at man har et stort spænd 
i afgangstemperatur, 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

HJJ AKB 0917.indd   1 31-08-2017   12:20:12

Fredag den 30.06.2017 sprang 17 glade køleteknikere ud med højt humør. Hele hol-
det kan ses på forsiden, og samtidig var der en flot medaljehøst fra det dygtige hold. 

Glade nye svende

På billedet ses fra venstre de tre medaljetagere med bevis samt mestre 
og branchedirektør.

Bronzemedalje – Brian Madsen – Multi Køl A/S
Sølvmedalje – Niels-Peter Piil Kristensen - Multi Køl A/S
Bronzemedalje – Jimmy Vestergaard - Innoterm

Stort tillykke til medaljetagerne og tak til AKB’s fond for præmiesponsering.



2 3

HJJ - din kølegrossist

Vi er nu leveringsdygtige inden for HFO chillere
Aermec og BlueBox har det fulde program.
Vand / vand chiller med Danfoss Turbocor® Technology og skruekompressorer, op til ca. 2 MW
Luft / vand chiller med Danfoss Turbocor® Technology og skruekompressorer, op til ca. 2 MW
Kølemiddel R1234ze

HFO CHILLER

HJJ AKB 0917.indd   2 31-08-2017   12:20:12
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Skal man fremover indberette kølemiddelforbrug til KMO?

Nej, men man kan stadig benytte KMO’s uforlignelige indrapporterings- og lagrings-
system. KMO indsamler ikke mere oplysninger om kølemiddelanvendelser. Med den 
nyeste F-gas forordning 517 (kan læses i sin fulde tekst på KMO’s hjemmeside under 
Alt-kølebranchen -> Love -> EU) står der i Artikel 6 blandt andet: ”Medmindre de jour-
naler, der er omhandlet i stk. 1, lagres i en database, som oprettes af medlemsstater-
nes kompetente myndigheder, gælder....”
 
De danske kompetente myndigheder er Miljøstyrelsen, og de har ikke fundet det nød-
vendigt, at ”de journaler, der er omhandlet i stk. 1, lagres i en database”. Det er derfor 
den enkelte virksomheds ansvar at kunne redegøre for kølemiddelomsætningen de 
seneste 5 år og her stiller KMO sin registreringsdatabase til rådighed og her er form-
kravene i orden. 

A pro pos formkrav og hvilke oplysninger og formkrav virksomheden skal overholde, 
står alt sammen at læse i Forordningens Artikel 6.
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SIDEN SIDST

Bekendtgørelse om tilskud til nye forretningskoncepter 
for varmepumper

Lørdag den 01. juli 2017 trådte bekendtgørelse 817 af 23/06/2016 i kraft. Den giver 
i korte træk Energistyrelsen ret til – efter ansøgning og godkendelse - at vælge og 
give tilskud til energitjenesteleverandørers salg af installation, drift og vedligehol-
delse af varmepumper samt levering af varme hos 3. part.

Eller med jævne ord – Energistyrelsen ønsker at udvikle et marked med flere varme-
pumper og på en måde, så kunden køber energi og ikke varmepumper. Det kræver en 
del af energitjenesteleverandørerne og ikke mindst på det kommercielle område at 
være ”energikøbmand”; men udviklingen generelt på energimarkedet taget i betragt-
ning er det meget tænkeligt, at samme udvikling vil ske på kølemarkedet inden for 
kort tid – at man ikke køber en kølemaskine, men en aftalt mængde kulde!

Nye regler for praktikpladser

Dansk Arbejdsgiverforening har nu begået en pixi-udgave 
om, hvad trepartsaftalen om flere faglærte betyder for 
din virksomhed. I 2018 og 2018 er der en række nye regler 
og muligheder, der skal bidrage til at flere bliver faglærte. 
Folderen giver et overblik over ændringerne med 
betydning for virksomheder, bl.a. satserne for lønrefusion. 

Folderen kan hentes på den mundrette adresse: 
www.iu.dk/iuudvalg/udviklingsudvalgforoverflade-
behandlingsindustri/materialer/3478/19755/19756/19758.pdf 

NYE REGLER  

FOR PRAKTIKPLADSER

Kort om, hvad trepartsaftalen 

om flere faglærte betyder for 

din virksomhed

I 2017 og 2018 er der en række nye regler og 

muligheder, der skal bidrage til at flere bliver 

faglærte.

Her kan du få et overblik over ændringerne med 

betydning for virksomheder.

HVAD SKAL DU GØRE I PRAKSIS

Ønsker du at ansætte en elev, er der flere må-

der at finde elever på. 

Du kan f.eks. kontakte erhvervsskolen, net-

værk, annoncere via forskellige medier eller 

på www.praktikpladsen.dk.  

Er du ikke godkendt til at uddanne elever, kan 

du kontakte den lokale erhvervsskole. 

DETALJERNE I DE NYE REGLER FALDER 

LØBENDE PÅ PLADS

Folketinget har endnu ikke vedtaget al rele-

vant lovgivning, der udmønter de nye regler 

for AUB-bidraget m.m. 

I takt med at detaljerne falder på plads, udar-

bejder DA relevant informationsmateriale. 

ER DU I TVIVL?

Du kan læse mere på www.uvm.dk/trepart, 

hvor du også kan finde kontaktoplysninger, 

hvis du har spørgsmål angående de nye regler. 

Er du medlem af en arbejdsgiverorganisation, 

kan du også kontakte denne.  

LISTEN OVER FORDELSUDDANNELSER 

Du finder en oversigt her: www.uvm.dk/tre-

part.

SATSER FOR LØNREFUSION 

Lønrefusionssatserne for 2017 er følgende pr. 

skoleuge: For 1., 2., 3. og 4. års elever er satser-

ne pr. skoleuge hhv.: 2.520 kr., 2.790 kr., 3.150 

kr., og 3.710 kr. pr. skoleuge. For elever over 25 

år er satsen 5.030 kr. pr. skoleuge. 
DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

Vester Voldgade 113

1790 København V

da.dk

BILAG 1 PAC UNIT
Ring og hør
nærmere

• fjernbetjening
• affugter 

“Dry Mode” 
• • køling ı varme

• ventilering

Well Air Aps • Tlf. 70 22 13 66 • www.wellair.dk

360°
Roundflow
Ring og hør
nærmere

• unikt design
• køling parralelt

mmed loft
• køling ı varme
•  fjernbetjening
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Et AKB-medlem har spurgt, om man må tage kølemiddel over Øresund i 
forbindelse med en opgave. Beredskabsstyrelsen svarede beredvilligt:

”Hvis transporten gennemføres i henhold til bestemmelserne i ADR (den europæiske 
konvention om vejtransport af farligt gods), er der intet sikkerhedsmæssigt til hinder 
for en grænseoverskridende transport af kølemidler.

Hvis kølemidlerne derimod medbringes som en underordnet aktivitet, som i Dan-
mark fortolkes ind under undtagelsesbestemmelsen i punkt 1.1.3.1 (c) i ADR (hånd-
værkerundtagelsen), jf. betingelserne herfor (http://brs.dk/forebyggelse/transport/
vejledninger/undtagelser/Pages/Undtagelser.aspx#Arbejdssted ), vil muligheden 
for lovlig transport på svensk og tysk område afhænge af de pågældende landes 
fortolkning af undtagelsesbestemmelsen i punkt 1.1.3.1 (c) i ADR.

Beredskabsstyrelsen er ikke bekendt med den svenske og tyske fortolkning af und-
tagelsesbestemmelsen i denne sammenhæng, men skal henvise til de kompetente 
myndigheder i de pågældende lande for en afklaring heraf:

Sverige: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.html#Sweden 
(se evt. den svenske generelle beskrivelse af undtagelsesbestemmelsen her: 
https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Transport-av-farligt-gods/Undantag--latt-
nader/Foretag-som-transporterar-farligt-gods-i-samband-med-deras-huvudsak-
liga-sysselsattning/ )

Tyskland: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/country-info_e.
html#Germany

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
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Er det lovligt at sælge frostrum med en elementtykkelse på kun 80 mm?

Anvisning om bygningsreglement 2015 – Statens Byggeforskningsinstituts anvis-
ning no. 258 – angiver at etageadskillelser og vægge mod fryserum skal have en 
U-værdi på 0,15 – altså et max varmetab på 0,15 w per m2K. Det er altså ikke tyk-
kelsen, men isoleringsevnen, der er angivet som krav, og fabrikanten af elementerne 
skal kunne dokumentere U-værdien. 

Må man servicere/reparere et køleanlæg med 
over 100 kg. R22 kølemiddel på et fiskefartøj i Danmark?

Det kræver, at man i internationalt farvand overfører kølemidlet til hermetisk luk-
kede/plomberede beholdere, før man arbejder på anlægget på dansk grund/vand. 
Igen i internationalt farvand påfyldes kølemidlet til anlægget igen, og der må ikke 
medbringes flasker eller andet til og fra båden, der har relation til anlægget.

Skal man have loddekursus eller loddecertificering , hvis en montør skal 
udskifte en komponent på et køleanlæg under 2,5 kg. kølemiddel, hvor 
samlingerne er loddet?

Man skal være instrueret og kvalificeret til at udføre arbejdet; men der er ikke spe-
cifikke krav til små anlæg af kategori II. Hvilken kategori et trykbærende udstyr er 
placeret i, afhænger bl.a. af rørdiameter og klassificeres efter trykudstyrsdirektivet 
2014/68/EU af 15. maj 2014. Svaret står at læse meget pædagogisk i bogen Noget 
om Køleteknik II af Eigil Nielsen s. 22 -24. Nederst side 24 gengiver bogen ”et lille 
køleanlæg , hvor en del af rørene og komponenterne er kategoriseret. Lodning 1 er 
lavet mellem et A3,3 rørsystem og en kat. I beholder, mens lodning 2 er lavet mellem 
et A3,3 rørsystem og en kat. II beholder. Begge lodninger kan laves uden brug af cer-
tifikat eller anden dokumentation for kvalifikationer for loddeoperatøren.”

Coanda e� ekt = 3 meter jævn luftfordeling 
ved laveste hastighed modsat traditionelle 
klimaanlæg kun med direkte luftstrøm

Johann Gutenbergs Vej 11-13 | DK 8200 Aarhus N
+45 86 34 51 11 | salg@airconteknik.dk | www.airconteknik.dk

Cassetta Brezza er den ideelle løsning til store boliger, 
kontormiljøer og industrielle bygninger. Klimaanlægget 
er udstyret med innovativ coanda-e� ekt, der giver en 
jævn luftfordeling og minimerer træk og kuldenedfald 
ved køledrift.

Cassetta Brezzas energibesparende motorer har en 
utrolig høj ydeevne og støjsvag drift. Klimaanlægget 
har nem opkobling til CTS samt Easy Service med 
hurtig adgang til filtre, ventiler og el-forbindelser.

Cassetta Brezza fås i følgende modeller:
• MPK-C med horizontal (indirekte) luftstrøm
• MPK-D med horizontal og vertikal (direkte)      

luftstrøm

- Slut med kolde skuldre på arbejdspladsen!
Aertesi Cassetta Brezza

Kontakt os for priser og yderligere information.
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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

DET FAGLIGE HJØRNE

Hvor meget må man opkræve i rykkergebyr?

AKB’s advokat ADVODAN i Roskilde svarer: ”Kompensationsgebyr, som kun må 
opkræves B2B – mellem virksomheder - er på kr. 310,- kr, og der er ikke moms på. 
Dette gebyr kan pålægges pr. forfalden faktura. Udover dette må der stadig opkræ-
ves rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker.

Må Kategori II-folk arbejde med R32?

DJH svarer: R32 er grupperet som et gruppe 1 kølemiddel så hvis de kan holde sig 
under 2,5 kg kølemiddel er det at sidestille med HFC men er de over 2,5 kg er det et 
C kølemontørcertifikat. AT angiver også at man skal være instrueret i arbejdet med 
stoffet og opgaven. Der skal være en APB (arbejdspladsbrugsanvisning) for stoffet.

Må ny R32 anlæg installeres med flare samling eller skal de loddes?

Rygterne er mange og ofte grundløse, så AKB’s bestyrelse har været sat på sagen, 
og så vidt de har kunnet udlede, er der ingen krav fra det danske Arbejdstilsyn om 
lodninger, ligesom der ikke i den tidligere udgave af DS/EN378 har været krav om 
lodninger, uanset kølemidlet.

Selv til ammoniak og kulbrinter, anvendes der skruefittings, dog sjældent omløbere 
og krave, men det er så vidt vides ikke grundet særlige lovgivningsmæssige krav.

Den nye udgave af DS/EN378 er ikke kommet rundt endnu i skrivende stund, måske 
står der noget i den.
Sidste mulighed kan være, at der i installationsmanualen står, at der skal loddes, og 
fabrikantens anvisninger skal altid følges. Men så må der være dokumentation her. 
Bl.a. melder Aircon ud, at samlinger på Panasonic anlæg skal loddes, hvis de samles 
inde i huset!
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TEMAARTIKELTEMAARTIKEL

En sætning som vi som arbejdsgivere hører gang på gang er ”I skal tage og uddanne 
flere køleteknikere” og svaret bliver tit det samme… ”Der er mangel på GODE lærlinge.”  
Vi vil have dedikerede lærlinge. Dem, der møder ½ time før svendene og betragter 
overarbejde som interessetimer. Problemet er, at den race er ved at uddø og eller også 
har elektrikerne taget dem?

I AKB-nyt fra april var der en fin artikel, som omhandlede, hvor svært det er at få op-
hævet en uddannelsesaftale. Der er ingen tvivl om, at lærlinge i Danmark har rigtig 
gode vilkår - dels pga. et veludviklet uddannelsessystem, men også pga. den beskyt-
telse som lærlingene får, når de indgår en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Af skade bliver man klog, og der er helt sikkert nogle virksomheder, som holder sig til-
bage med at lave uddannelsesaftaler, enten fordi de selv har oplevet et uheldigt forløb 
eller kender til en virksomhed, som har ”siddet i saksen”.

Der er ingen tvivl om, at vi som virksomhed skal tage et ansvar, og det er rigtig ær-
gerligt at skulle bruge tid og ressourcer på en lærling, som ikke har samme forståelse 
som mester for, hvordan man gennemgår et uddannelsesforløb i en dansk kølevirk-
somhed.

Når så det er sagt, oplever jeg også, at der er lærlinge som ønsker at flytte uddannel-
sessted. Jeg tror ikke, jeg er den eneste, som har fået historien om, hvordan mester 
har behandlet en lærling, og ud fra de historier godt kan forstå at lærlingen ønsker at 
færdiggøre uddannelsen et andet sted.

FLERE LÆRLINGE! 
AF PALLE JØRGENSEN, CARRIER REFRIGERATION

Når vi snakker lærlinge og uddannelsesaftaler, mener jeg, vi har en overset mulighed 
som kan være med til at hæve niveauet og forståelsen for begge parter, før man ind-
går en aftale: I Danmark må vi lave uddannelsesaftaler med tidsbegrænsning. Dvs. 
man kan indgå aftalen med f. eks 12 måneders løbetid.

Jeg er flere gange stødt på negative holdninger og argumenter for at indgå tidsbe-
grænsede aftaler, da nogle personer har den opfattelse, at det stiller den enkelte lær-
ling ringere, og man som virksomhed ikke forpligtiger sig på den rigtige måde.

Det er dog ikke den erfaring, jeg har. Det er klart, at den enkelte elev skal være bekendt 
med, at aftalen ikke nødvendigvis bliver forlænget efter 12 måneder, og at han/hun 
risikerer at stå uden læreplads, MEN et godt argument for at benytte denne mulighed, 
er at det også stiller krav til os som arbejdsplads. Vi skal jo huske at en forlængelse af 
aftalen skal være gensidig.
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Autoriserede Køle- & Varme-
pumpefirmaers Brancheforening
Vestergade 28, 4000 Roskilde
Telefon: +45 4632 2111
Fax: +45 4632 2133
E-mail: akb@koeleteknik.dk 
www.koeleteknik.dk

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

Redaktør: 
Kim Valbum
 – ansvarshavende

Indsendte bidrag dækker ikke 
nødvendigvis foreningens 
eller redaktionens synspunkter.

Layout og grafisk produktion: 
Roskilde Mediecenter

Deadline for 
annoncer m.m.: 
Den 5. i 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

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
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Ny køleteknologi 

venter i kulissen
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TEMAARTIKEL OM  

CO2-køling
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Ny mærkning 

af kemikalier
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Tid til at 

ansætte en 

lærling
LÆS MERE SIDE 19

Når vi indgår denne form for aftale, blive vi således tvunget til at tage samarbejdet 
med lærlingen op til revidering mindst en gang om året. Hvis vi bruger det rigtigt, vil 
det efter min opfattelse være med til at hæve niveauet ud fra den betragtning, at lær-
lingen også bliver tvunget til vurdere kvaliteten af uddannelsesstedet.
For mig at se er en gensidig dialog, hvor der kan blive afstemt forventninger og der-
med blive et vigtigt redskab, hvis vi ønsker at styrke forvaltningen af vores lærlinge, 
nødvendig. Jeg vil derfor anbefale de af jer, som er nervøse for at tage lærlinge af den 
ene eller den anden grund, til at benytte denne mulighed.

Der er stadig mange GODE lærlinge på markedet, som læser på lektien i fritiden og 
brænder for faget. De skal behandles ordentligt, så de får muligheden for at udvikle 
deres evner. Personligt synes jeg, at niveauet på skolen er højt og krævende. Hvis vi 
ønsker dygtige svende, skal vi som virksomhed gøre alt, hvad vi kan for at skabe ram-
merne for de lærlinge, som ønsker at en stor indsats medfører et flot svendebrev.

Og de personer findes. Det er ikke unormalt, at der bliver uddelt medaljer til svende-
prøven. For at opnå medalje kræver det en ekstraordinær indsats. For nyligt var der 
en virksomhed, som havde 2 lærlinge til svendeprøve og fik 2 medaljer med hjem. Det 
er beundringsværdigt, og for mig at se et godt bevis på et ansættelsesforhold i god 
harmoni.

Til jer som er nervøse for at indgå en uddannelsesaftale pga. risikoen for at blive bun-
det af unge individer som ”hvis de en sjælden gang møder til tiden, er de påvirkede af 
alkohol og stoffer”, kunne I jo overveje at benytte jer af en tidsbegrænset kontrakt. 
Men husk: Det gælder begge veje. Når først vi har fået fingrene i den GODE lærling, vil 
det jo være ærgerligt, hvis det er lærlingen, der ikke ønsker at forlænge kontrakten, 
fordi han ikke bliver udfordret tilstrækkeligt.

God lærlingejagt!

Palle Jørgensen
Carrier Refrigeration 



 
 

 

Daikin introducerer nu den nye Sky Air A-serie med 
den ultraeffektive Bluevolution R32-teknologi. 
Sky Air A-serien fås i topklassemodellerne: Alpha, 
Advance og Active. 

Med Sky Air R32 A-serien får du branchens bedste klimastyring 
og din forretning og dine kunder bliver rustet til fremtiden.

Designfleksibilitet. Mere kompakt og støjsvag. 
Udvidet driftsområde i alle klimaer. 
Enkel håndtering. Hurtigere og enklere installation og 
brug, selv for udskiftningssystemer. 
Daikin ind i hjertet af systemet. Usædvanligt lave 
driftsomkostninger. Endnu lavere miljøpåvirkning. 
Takket være Daikin’s afprøvede, testede og betroede 
teknologi. 
R32 er en brancherevolution.  
Tilslut dig revolutionen og kom konkurrenterne i forkøbet.  
Kontakt os idag og hør mere om Sky Air A-serien.

At opnå 
den laveste 
miljøpåvirkning

Vores mission:


