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LEDER AF SØREN BÜLOW

AKB version 2.0

Der er efterhånden gået lidt inflation i at 
udnævne 2.0-versioner af alt fra men-
nesket til gummisko og speltmel. Men 
idéen i udtrykket er god nok: Der kommer 
en ny version af noget velkendt og elsket.

Derfor har jeg også sat et ”version 2.0” 
efter AKB i overskriften. Med både ny 
formand og ny direktør er det oplagt, at 
der vil komme et nyt syn på AKBs aktivi-
teter og rolle.

Der er på den anden side ikke lagt op til at 
køre alt det nuværende på lossepladsen. 
Langt fra.

AKB har nogle stolte traditioner, sin helt 
egen og familiære kultur samt et stærkt, 
fagligt engagement. I en version 2.0 er 
det oplagt, at vi skal tage alle disse gode 
sider med og have respekt for dem.

Det nye der kommer til at ske, handler på 
den ene side om, at gøre det vi laver for 
medlemmerne bedre. For eksempel er 
både service og rådgivning noget mange 
medlemmer benytter sig af og sætter 

pris på. Derfor vil det stadig være en del 
af AKBs arbejde, men måske kan vi gøre 
det nemmere og mere effektivt.

På den anden side gælder det om at styr-
ke AKBs synlighed i omverdenen. 

Myndigheder, organisationer og såmænd 
også politikere må gerne opleve, at der 
her er en brancheforening, som kan bide 
sig fast i bordkanten og som ikke er ban-
ge for at bruge medierne.

Vi bliver aldrig så stor og mægtig en 
brancheforening, at vi får automatisk 
indflydelse på de mange regler og love, 
der omgiver branchen. Men vi kan gøre 
os brede nok i døren til at være en faktor 
som de andre må regne med og efter-
hånden føler, at de må tage med på råd.

Forandringer tager tid så det nye vil 
komme hen ad vejen. I mellemtiden fort-
sætter det AKB som du kender og du er 
altid velkommen til at dele dine tanker, 
ønsker og idéer med os i sekretariatet! 
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FORMANDENS KLUMME

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

Som ny formand 
har man brug 
for at sætte nye 
fodaftryk. Jeg har 
tænkt mig at et af 
disse aftryk skal 

være en tilbagevendende klumme i vores 
gode fagblad AKB nyt, hvor vi i fællesskab 
sætter fokus på aktuelle emner for 
branchen.

Jeg vil reflektere over dagsaktuelle em-
ner, der optager bestyrelsen, mig selv 
som firmaleder, teknikker – eller bran-
chen som helhed. 

Kølebranchen er en for-
holdsvis ung branche – i 
hvert fald hvis vi sam-
menligner os med fag 
som smed eller tømrer. 
Alligevel er der mange 
grå hårtoppe, når man 
kigger ud over salen til 
vores netop afholdte 
generalforsamling. På 
mit CV står der 30 års 
erfaring i kølebranchen, 
så jeg hører også til den 
gamle garde.

Der er ingen tvivl om, at vi har brug for 
nye kræfter til at løfte de mange opgaver, 
der følger med miljøkravene til kølean-

læg. Gennem alle årene har vi til general-
forsamlinger og lignende drøftet behovet 
for flere hænder i branchen og nødven-
digheden af at ansætte flere lærlinge og 
uddanne dem til morgendagens løsnin-
ger i både industri og hos private. 

En af de første opgaver, jeg har kastet 
mig over som ny formand, var at besøge 
TEC i Søborg til deres Åbent Hus arran-
gement den 24. november. Skolen har si-
den august 2017 undervist elever inden 
for køleteknikeruddannelsens Grundfor-
løb på 20 uger. Et helt kuld af potentielle 
lærlinge uden kontrakt står klar per 15. 

januar 2018 til at 
fortsætte deres 
videre uddannelse 
på Sjælland. 

Til Åbent Hus ar-
rangementet på 
TEC oplevede jeg 
u n d e r v i s n i n g s - 
lokale af fin kvali-
tet, hvor der syde-
de af entusiasme 
fra både lærere og 
elever.

Uddannelseskonsulent Henrik Morten-
sen og faglærer Jens Blach Pedersen tog 
imod med åbne arme og introducerede 
skolen. 

” Måske 
skulle du  
ønske dig  
en lærling  
i julegave”
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FORMANDENS KLUMME

Det at møde unge mennesker, der er på 
vej ind i vores branche, er altid inspire-
rende og livsbekræftende, og jeg er sik-
ker på at der nok skal komme gode køle-
montører ud af denne flok.  Og de bliver 
kun kølemontører, hvis du tager udfor-
dringen op og indgår en elevkontrakt. Det 
synes jeg som ny formand at vi skylder 
skolen, eleverne – og ikke mindst os selv 
som branche at bakke op om. 

I forrige nummer af AKB nyt skrev Palle 
Jørgensen fra Carrier om at ansætte 
flere lærlinge, og jeg vil gerne anbefale 
dig at genlæse denne artikel, hvor der er 
gode råd om ansættelsesaftaler og om 
at uddanne unge kølemontører generelt. 

Så måske skulle du ønske dig en lærling i 
julegave – eller lave et nytårsforsæt om 
at ansætte minimum en lærling i 2018? 

Man kan altid kontakte 
TEC på Tobaksvejen 15-
19, Søborg og spørge ef-
ter uddannelseskonsulent 
Henrik Mortensen, der er 
yderst erfaren i at indgå 
aftaler og kender de en-
kelte elever godt.

Besøg på TEC i Søborg

Du ønskes en rigtigt 
glædelig jul 
og et godt nytår. 

Formand Christian Ildor

EFFEKTIV VARMEPUMPE TIL LOFTMONTAGE

LAVT ENERGIFORBRUG

ELEGANT DESIGN

KOMPAKT

OPTIMAL KOMFORT

Hitachi RPC 1.5-6.0FSN3

• Optimeret luftfordeling
• Energieffektiv DC-inverter  

motor
• Op til 70% lavere energiforbrug
• Lydsvag
• Bevægelsesføler som tilkøb

Kundeservice: +45 
43241717

AhlsellRef@ahlsell.dk
www.ahlsell.dk

Ahlsell ønsker alle vore kunder en glædelig jul og et godt nytår!

PB07120171109_Ahlsell_Hitachi_RPC_Loft.indd   1 30-11-2017   07:48:12
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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

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

Kære Kunde, Leverandør og Samarbejdspartner

Alle medarbejdere i Aircon Teknik ønsker dig og 
dine nærmeste en glædelig jul og et godt nytår.

Vi vil samtidig gerne takke alle vores trofaste 
kunder for et godt samarbejde i årets løb.

På gensyn i 2018.
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EFTERÅRSSAMLING

Persondataforordningen bliver 
en stor mundfuld for såvel AKBs 
medlemmer som alle andre 
virksomheder.

Formiddagens generalforsamling forløb 
gnidningsfrit, men bød på lidt spænding 
i form af kampvalg til bestyrelsen og en 
ny formand.

Lars Thorsen takkede af efter en årræk-
ke som formand. I stedet stillede Christi-
an Ildor fra Kalundborg Køleservice op og 
blev valgt med fuld opbakning.

Til de to bestyrelsesposter, der var på 
valg, var der til gengæld 4 kandidater og 
der var derfor en skriftlig afstemning. 
Afstemning førte til, at generalforsam-
lingen valgte Anders B. Hansen og Paw 
B. Rasmussen til de to pladser i besty-
relsen. 

Resten af dagen stod den på inspiration 
og ny viden. Herunder et indlæg fra +GF+ 
om præ-isolerede rør og de besparelser 
og effektiviseringer de så i det koncept.

Fra Virksomhedsbørsen var der et oplæg 
om, hvordan man opgør værdien af sin 
virksomhed før et salg og de forhold man 

skal være opmærksom på at forbedre i 
perioden inden et salg.

Firmaet Ikontrol præsenterede en app, 
der var udviklet til at foretage registre-
ring af servicearbejde ude på lokationen, 
hvor det der blev registreret så både 
kunne bruges til dokumentation og op-
følgning.

En del panderynker kom der ud af det 
næste oplæg fra Ulrik Vindberg fra Avo-
dan om persondataforordningen. Denne 
forordning træder i kraft fra maj 2018 og 
stiller en række vidtgående krav til blandt 
andet alle virksomheders håndtering af 
persondata. Det gav anledning til en del 
spørgsmål at persondata efter denne 
forordning ikke som hidtil bare kræver 
fokus på cpr-numre, men på alle typer 
data, der direkte eller indirekte kan være 
medvirkende til at identificere en person. 
Perspektivet og ikke mindst arbejdsbyr-
den for alle vil være stor hvis forordnin-
gen skal tages bogstaveligt. 

Asbjørn Vonsild fremlagde herefter ho-
vedlinjerne i den rapport som han har 
udarbejdet for AKB om kølemiddelsitua-
tionen. 1/3 af de kvotebelagte kølemid-
ler bortfalder efter nytår og situationen 

EFTERÅRSSAMLING

Ny formand og ny viden

Debat og spørgsmål til Asbjørn Vonsild 
(i forgrunden) efter at han havde 

præsenteret den rapport om køle-
middelsituationen, som han har 

udarbejdet for AKB.

3. november var 
kølebranchen til AKBs 
efterårssamling i Odense
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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
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- alt til klima- og køleanlæg
December 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

HJJ - din kølegrossist

Vi ønsker alle vore kunder en glædelig jul 
samt et godt nytår

HJJ AKB December2017.indd   1 04-12-2017   13:02:51

Meteorolog Torben Klausen viste undervejs i sit oplæg 
flere eksempler på de redskaber, som meteorologer 
bruger for at vurdere blandt andet forandringer i tryk 
og vandmængde.

strammer til for en række af de køle-
midler som anvendes i dag. Asbjørn vi-
ste også, hvor mange kølemidler, der vil 
være ud af spil efter henholdsvis 2020 og 
2030. Listen af resterende kølemidler ef-
ter 2030 er umiddelbart noget kort. Hans 
oplæg indeholdt også betragtninger om 
10 kilos reglen og overvejelserne om at 
anvende GWP-omregninger i stedet for 
at have en skarp 10-kilos regel. 

Sidst på dagen blev deltagerne udfor-
dret af den finurlige meteorolog Torben 
Klausen. Med sin dybe indsigt i meteo-
rologien kunne han fortælle om det, man 
nærmest kan kalde ”naturens køle- og 
varmepumper”. Han viste forskellige ek-
sempler på vejrfænomer, der flytter fugt 
og ændrer tryk. 



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 December2017.indd   2 04-12-2017   13:02:52
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Måske har du allerede mødt Karin Larsen er på efter-
årssamlingen, eller du har talt med hende i telefonen.  
Karin afløser Anette, som du måske også kender, efter at 
Anette fik nyt arbejde. 

Karins opgaver er blandt andet service overfor medlem-
merne, AKBs regnskab, administrative opgaver og arran-
gementer.

Karin har en bred erfaring med sekretariatsarbejde og 
har tidligere blandt andet været ansat i Boghandler- 
foreningen og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Ny medarbejder i AKB

Efter en periode som vikar kan vi nu sige endeligt 
velkommen i AKB til Karin Larsen, der er blevet 
fastansat fra 1. december.

Husk at give os besked, 
når der sker nyt i din virksomhed

I en travl hverdag kan det måske være svært at huske også lige at give AKB 
besked, når der sker ændringer i din virksomhed. Men det er vigtigt for både din 
virksomhed og for AKB, at du giver besked, hvis din virksomhed for eksempel 
skifter adresse, ledelse, kontaktperson og  ejerforhold med mere. Det samme 
gælder, når virksomheden bliver certificeret eller re-certificeret.
Oplysningerne bruges blandt andet på AKBs hjemmeside, hvor kunder leder 
efter en leverandør. Og de bruges af AKB til blandt andet at sende jer AKB nyt!
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COOL NEWSCOOL NEWS

I forreste række fra venstre:

Rune Sølgaard Madsen, 
Carrier Refrigeration Denmark A/S – sølvmedalje.

Sebastian Jarskjold Andersen, 
Super-Køl A/S – bronzemedalje.

Lars Thelander Kongsbak, 
Baridi Køl Og Klima A/S – bronzemedalje.

Bagved mestrene fra venstre og AKBs direktør til højre.

Så er der nye 
køleteknikere på vej!

Det blev endda til 3 medaljer

24. november var en god dag for 15 unge 
på Den Jyske Håndværkerskole, der fik 
bevis på deres uddannelse som køletek-
niker. 

Det var også en god dag for branchen, der 
kan glæde sig over de 15 nye, spørgelyst-
ne og engagerede medarbejdere.
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DET FAGLIGE HJØRNE

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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Fra årsskiftet skal 
de danske virksom-

heder svare digitalt, 
når de fx skal fortælle 

Arbejdstilsynet, hvordan 
de har efterkommet et påbud, eller øn-
sker at svare på en skriftlig høring om en 
påtænkt afgørelse. Det skal ske gennem 
Arbejdstilsynets selvbetjeningsløsning 
OnlineAt. Tidligere har flertallet af virk-
somheder brugt en papirblanket.

De nye regler om digital kommunikation 
med Arbejdstilsynet gælder for afgørel-
ser og skriftlige høringer, som Arbejdstil-
synet sender efter 1. januar 2018.

Hvis virksomheden ønsker at søge om at 
få forlænget fristen for at efterkomme 
en afgørelse, skal det også ske digitalt, 
hvis afgørelsen er sendt i det nye år.

Virksomheden skal som altid orientere 
Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) el-
ler en repræsentant for de ansatte (i 

virksomheder uden AMO) om, hvordan 
virksomheden har løst det pågældende 
arbejdsmiljøproblem. Det skal ske inden 
virksomheden melder tilbage til Arbejds-
tilsynet. Tidligere skrev AMO eller repræ-
sentanten for de ansatte under på, at de 
var orienteret i selve papirblanketten. 
Fremover skal virksomheden tjekke af i 
OnlineAt, at AMO/repræsentanten for de 
ansatte er orienteret.

Et led i digitaliseringen af den 
offentlige sektor
De nye regler er beskrevet i Bekendtgø-
relse om obligatorisk digital kommunika-
tion til Arbejdstilsynet og indføres som 
led i den fællesoffentlige digitaliserings-
strategi for 2016-2020, der har til formål 
at øge digitaliseringen af den offentlige 
sektor.

Da adgang til OnlineAt kræver NemID re-
præsenterer overgangen til obligatorisk 
brug af OnlineAt samtidig en mere sikker 
løsning.

Digital kommunikation

Fra 1. januar 2018 bliver det obligatorisk for 
virksomhederne at melde tilbage digitalt, 
hvis de får et påbud efter et tilsynsbesøg
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DET FAGLIGE HJØRNE

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: 
Søren Bülow
 – 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

NR. 1   I   FEBRUAR 2017   I   35. ÅRGANG

TEMAARTIKEL OM  

CO2-køling

AKB nyt

Kvalitet
          -en mærkesag

AUTORISEREDE KØLE- & VARMEPUMPEFIRMAERS BRANCHEFORENING

NR. 2   I   APRIL 2017   I   35. ÅRGANG

Ny mærkning 

af kemikalier

AKB nyt

Kvalitet
          -en mærkesag

AUTORISEREDE KØLE- & VARMEPUMPEFIRMAERS BRANCHEFORENING

NR. 3   I   JUNI 2017   I   35. ÅRGANG

Tid til at 

ansætte en 

lærling
LÆS MERE SIDE 19

Skæringsdato for ISO9001:2008 allerede 15. marts 2018 
Det internationale akkrediteringsforum IAF har besluttet, at akkrediterede certifice-
ringsorganer IKKE må udstede certifikater ELLER auditere efter ISO 9001:2008 efter 
15. marts 2015.

Det betyder, at auditbesøg efter denne dato skal gennemføres på grundlag af 
9001:2015 uanset om virksomheden har meldt deres system opdateret/klar.

Afgiften på kølemidler, der ikke står på SKATs liste
”SKATs vejledning om afgifter indeholder en liste over kølemidler og afgiften per kilo 
og der står, at hvis et stof ikke er nævnt på listen, er afgiften den maksimale på 600 
kr. per kilo?”

- Det er afgiften ikke nødvendigvis. Hvis der er tale om et produkt, der er en blanding 
af flere andre, og hvor blandingsforholdet er kendt, er afgiften lige med summen at 
de enkelte dele i blandingen. Afgiften kan altså godt være lavere end den maksimale 
selvom det pågældende stof ikke umiddelbart er på vejledningens liste.

AKB nyt

Kvalitet
          -en mærkesag

AUTORISEREDE KØLE- & VARMEPUMPEFIRMAERS BRANCHEFORENING
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De nye svende

AKB ønsker alle 

medlemmer og familier 

en COOL jul og 

et godt nytår!



 
 

 
 

 
  

 
 

 


