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LEDER AF SØREN BÜLOW

Tag en dyb indånding

Lige efter nytår dumpede der et brev om 
den såkaldte AUB-ordning ind i virksom-
hedernes e-boks, der nok ikke spredte 
glæde, og som vi bruger lidt plads på i 
dette nummer af AKB nyt.

Det er forståeligt hvis du føler dig irrite-
ret – måske provokeret – af den slags. 
Ikke alene kommer der nu noget mere 
”bøwl” og nye udgifter. Sproget i den 
slags breve fra det offentlige hjælper for 
det meste heller ikke på humøret.

Hvorfor skal du nu bruge tid på at læse 
en lang, snørklet tekst? Eller hvis din 
virksomhed rent faktisk i forvejen tager 
lærlinge, hvad så med at de skrev ”tak 
fordi at I igennem flere år har været med 
til at uddanne unge mennesker”? 

Der er flere eksempler. Til maj træder 
også ”Persondataforordningen’” i kraft 
og denne forordning har nogle meget 
store krav til, hvordan man skal gøre 
med oplysninger om personer. Og hvis 
ikke man gør, hvilke bøder man så kan 
rende ind i. Noget lignende gælder, hvis 
man ikke oplyser overfor Erhvervsstyrel-
sen, hvem der er virksomhedens ”reelle 
ejere”. Og så videre.

Kan det stoppes 
alt det her? Nej. I 
hvert fald ikke på 
den korte bane. 

Naturligvis skal vi som brancheforening 
kæmpe imod ”bøwlet”. Og som branche-
forening skal vi også hjælpe medlem-
merne med at komme igennem regel-
junglen på bedst mulig måde. Det skal vi 
blandt andet i form af information som 
her i AKB nyt og nyhedsmail, deltagelse 
på møder og ved at besvare din opring-
ning og e-mail. 

Men når det er sagt, så må det også si-
ges, at der jo rent faktisk tit er en årsag 
til, at disse nye regler og love popper op.  

Der mangler hvert år tusindvis af læ-
repladser. Det er unge mennesker, der 
står og venter på at komme i gang på 
arbejdsmarkedet. Til alles fordel. Ellers 
ender de måske som arbejdsløse på en 
bænk nede i den nærmeste park?

Derfor må man enten være en del af løs-
ningen og tage en lærling. Eller sige ”øv!” 
og betale nogle andre virksomheder via 
AUB-ordningen for at ansætte det antal 
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LEDER AF SØREN BÜLOW FORMANDENS KLUMME

AKB-bestyrelsens årlige tredages inter-
nat blev skudt i gang med en kold dukkert 
for at klare hovedet til at lægge visioner 
for 2018. Bestyrelsens fem medlemmer 
ikke bare ofrede sig til det kolde gys, de 
havde også taget fri fra arbejde for at yde 
en ekstra indsats for branchen. Og det er 
nødvendigt.

I Danmark har vi en lang tradition for 
foreningsarbejde. Retten til den frie for-
eningsdannelse er sikret via Grundlovens 
§78, hvor det hedder: Borgere har ret til 
uden foregående tilladelse at danne for-
eninger i ethvert lovligt øjemed. Det er 
sådan udvikling og drift har været drevet 
i Danmark i flere hundrede år. 

Ligesom et fodboldhold kun kan spille 
kamp, hvis der på skift er én, der tager 
ansvar for at vaske spillerdragterne, kan 
vores forening kun fungere, ved at vi alle 
yder en indsats.

AKB er stiftet i 1951 med det formål at 
dyrke, fremme og beskytte vores fælles 
arbejdsområde køleteknik bedst muligt. 
For at skabe det stærkest mulige grund-
lag for dette igangsatte jeg en spørge-
skemaundersøgelse i forbindelse med 

min tiltrædelse 
som formand ved 
efterårssamlin-
gen. Hvert medlem blev spurgt til deres 
deltagelse i og syn på afholdelsen af ge-
neral- og efterårssamling samt om de 
finder det relevant at deltage i år. 

Det er imidlertid kun 20 pct. af alle ad-
spurgte medlemmer, der har svaret. Det 
mener jeg er ærgerligt, både fordi det 
gør det svært at bruge svar-resultater-
ne, men også fordi det er udtryk for et 
manglende engagement. 

Det er måske vigtigere i dag end nogen-
sinde, at vi står sammen om branchens 
sag for at sikre, at det forsat er kølefir-
maer, der udfører kølearbejde i Danmark, 
at vores uddannelse fortsat er på samme 
høje niveau, og at vi i samarbejde med 
myndigheder bliver hørt om ændringer i 
arbejdsvilkår, autorisationer og uddan-
nelsesmål.

For at sikre det enkelte medlem taletid og 
indflydelse, er det afgørende at have stær-
ke lokale netværk. Derfor mener jeg, at det 
er vigtigt, at vi sammen genstarter de lo-
kale Erfa-grupper, der ikke fungerer i dag. 

Tager du en for 
holdet?

AKB udsender jævnligt en nyhedsmail med informationer og nyt for 
virksomheder med interesse i køle- og varmepumper.

Det kræver ikke medlemskab at modtage nyhedsmailen, og I kan godt 
være flere på samme arbejdsplads, der modtager nyhedsmailen.

Tilmeld dig her: www.koeleteknik.dk/Nyhedsbrev
Eller skriv til akb@koeleteknik.dk

Modtager du 
vores 
nyhedsmail?

lærlinge som man ikke selv er i stand til.

Der er helt sikkert dele af dansk lov-
givning, der kunne skæres væk uden 
at nogen overhovedet ville opdage det. 
Men meget af resten af lovene og regler-
ne skyldes, at vi lever i et højt uddannet, 
højteknologisk og produktivt samfund, 
hvor mange ting er nødt til at være på 
skrift. 

Og langt hen ad vejen er vores egen bran-
che faktisk selv afhængig af, at der er 
regler for området så køleteknik er kvali-
tetsarbejde, der ikke bare sådan kan ud-
hules af klamphuggere og fidusmagere.

Så tag en dyb indånding og kom videre 
når der kommer sådan noget som AUB-
ordningen. Og kontakt gerne sekretaria-
tet, hvis du efter en dyb indånding stadig 
ikke kan finde hoved og hale i brevene fra 
det offentlige.
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FORMANDENS KLUMME
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Bestyrelsen har afsat penge til, at vi 
i løbet af de kommende måneder kan 
indkalde til lokale Erfa-gruppemøder, 
hvor dagsorden, økonomi og den daglige 
drift fastlægges. Foreningen vil sørge 
for skriftlig indkaldelse, og jeg vil stærkt 
opfordre til, at mødedeltagelsen når over 
20 pct.

Til slut skal der lyde en stor tak for besty-
relsen og sekretariatet for deres arbejde 
på internatet -  og respekt til dem, der 
sprang i bølgen.

Formand Christian Ildor

Modtager I AKB nyt nok?
Vi har hørt, at nogle medlemmer lægger AKB nyt frem i virksomheden så flere 
kan få glæde af det. Det er en rigtig god idé. 
Skulle I alligevel stå og føle, at I godt kunne have brug for at modtage flere 
eksemplarer end i dag, så sig til. Det koster jer ikke noget at få tilsendt et par 
ekstra kopier. 
Skriv til akb@koeleteknik.dk

Tip eller skriv til AKB nyt
Du er altid velkommen til at skrive til AKB nyt. Det behøver ikke være en hel 
artikel. Det må det gerne være, men det kan også bare være en mening, en ny-
hed fra din virksomhed, et jubilæum eller andet fra din virksomhed. Eller måske 
bare et tip om, hvad der kunne være interessant at få med i AKB nyt.
Vi skriver gerne med så du behøver ikke tage den store uddannelse som forfat-
ter først!
Skriv til akb@koeleteknik.dk
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BESTYRELSESINTERNAT 2018BESTYRELSESINTERNAT 2018

Ambitiøst møde blev vellykket 
trods kold dukkert

Traditionen tro startede bestyrelsen 
årets møder med et internatmøde. Det 
var nu ikke så meget for at holde traditio-
nen som for at få et køligt overblik over, 
hvor AKB skal lægge sine kræfter i 2018.

Internatet varede fra torsdag 1. februar 
til lørdag 3. februar og foregik på Strand-
hotellet i Røsnæs. På nær en afstikker 
til Nyby havn, hvor begrebet kulde blev 
noget meget nærværende og mærkbart, 
som man kan se på billedet på næste 
side.

På dagsordenen stod en række ambitiø-
se indsatsområder pakket ind i en sam-
let handlingsplan. Blandt andet drøftede 
bestyrelsen foreningens rolle i forhold til 
nedfasning af F-gasser, der blev talt om 
foreningens informationsindsats, med-
lemsaktiviteter og ISO 9001. Desuden 
måtte bestyrelsen også tage sig af de 
traditionelle opgaver som er på et besty-
relsesmøde. Som for eksempel økono-
mien og planlægning af næste efterårs-
samling.

Der var altså en lang dagsorden 
for de knap tre dage som ved 
starten af internatet skabte lidt 
ængstelse for, om vi nu kunne 
nå alt det. Men det lykkedes 
takket være god disciplin og en 
effektiv mødeafvikling.

Resultaterne fra alle disse 
drøftelser kommer ud efter-
hånden som bestyrelsen er klar 
til at præsentere dem. Men for 
eksempel kan det allerede nu 
nævnes, at vi går i gang med 
at se på en ny hjemmeside, der 
skal gøre det nemmere at finde 
rundt i de mange nyttige oplys-
ninger, som vi har på den i dag, 
men som det kan være svært at 
finde. Desuden skal hjemmesi-
den være nemmere at bruge fra 
en mobil enhed.

Og så var der lige dét med at op-
leve kulde på egen krop. I Nyby 
Havn ved Røsnæs, er der hel-
årsbadning og dér blev besty-
relsen så udfordret til at tage 
en dukkert i vandet, der vel var 
få grader varmt (koldt!).

Selv om vandet var meget koldt, var det 
svært at holde hovedet koldt, når man var 
nede i det. Man kan vel sammenfattende 
sige, at der kun var én tanke i hovedet: 
Væk herfra! 

På billedet ser man formand Christian Il-
dor, næstformand Brian Ziegler, bestyrel-
sesmedlem Anders B Hansen og så den 
stærkt afkølede direktør/redaktør af AKB 
nyt. De øvrige bestyrelsesmedlemmer var 
tilsyneladende så hurtigt i og oppe af van-
det igen, at kameraet ikke nåede at op-
fange det...
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ERFA-MØDE I SORØ

Stemningen overfor at have lærlinge 
var positiv, men de praktiske og øko-
nomiske forhold som det indebærer, 
fik nogle ord med på vejen i ERFA-grup-
pens debat.

17. januar holdt ERFA-gruppen i Vestsjæl-
land møde. Som sidste gang var medlem-
merne fra København og Roskilde også 
inviteret med. Dagens tema var lærlinge 
og Henrik Mortensen, der er uddannel-
seskonsulent på TEC i Søborg samt Palle 
Jørgensen fra Carrier, stod for aftenens 
oplæg.

Flexible aftaler er en god løsning – til en 
vis grænse
Der er med årene kommet flere måder at 

ansætte lærlinge. Ansættelsesperioden 
kan såvel afkortes som deles med andre 
virksomheder. På den måde bliver det 
mere overkommeligt og overskueligt at 
indgå en ansættelsesaftale selv om der 

er en usikkerhed omkring 
omfanget af virksomhe-
dens ordrer når man skal 
se 2 år eller længere frem. 
AKB nyt bragte i nummer 4 
fra 2017 et indlæg af Palle 
Jørgensen om nogle af 
disse flexible muligheder.

Der var dog på mødet 
også en vis debat om, hvor 
grænsen går. Hvis et forløb 
bliver delt for meget op, 
lærer lærlingen måske ikke 
helt så meget og risikerer 

måske at være beskæftiget for lidt med 
det nødvendige, faglige arbejde.

Passer min lærling sin skole?
En del af debatten på mødet drejede sig 
om det som lærlingene laver på skolen. 
Og måske især når de ikke lavede noget 
på skolen….eller  lavede noget som ikke 
hører til på skolen. Selvfølgelig er ingen af 
delene i orden og i sådanne situationer er 
det naturligt, at man som arbejdsgiver kan 
blive orienteret.

Lærlinge som tema

FRAVÆR FOR 30 ÅR SIDEN…

Sjovt nok var lærlinges fravær fra undervisnin-
gen også et tema for 30 år siden, men med en 
lidt anden vinkel. Nogle arbejdsgivere syntes 
måske, at det der med at gå på skole kunne 
vente, hvis der var arbejde at udføre? 

I en artikel i AKB nyt fra 1988 var der således 
et indlæg fra Den Jydske Håndværkerskole 
rettet til virksomhederne, der handlede om 
problemerne med opstarten på skolen.

I den forbindelse skriver afdelingsleder Erling 
Fibæk: ”Måske ligger svendeprøveholdet på et 
tidspunkt, hvor mange kølefirmaer har travlt, 
men det er nu engang udlæringsdatoen, der er 
bestemmende. 

I denne forbindelse lige en appel: Lærlingen 
skal møde 1. dag på skolen til undervisning, og 
ikke flere dage senere, således at han får svært 
ved at følge med”.

Der er faktisk en mulighed for at få auto-
matisk underretning fra skolen via elev-
planen, hvilket AKB tidligere har fortalt om 
i en nyhedsmail. Vejledningen bringer vi 
også her i bladet. Desuden kan man søge 
mere information i elevplanvejledning.dk.

Der er hjælp at hente til alt det formelle
Henrik Mortensen opfordrede deltagerne 
til at tage kontakt til ham med alt det for-
melle omkring at finde lærlinge og indgå 
de formelle aftaler. Man kan nemlig ikke 
indgå en uddannelsesaftale på en hvilken 
som helst måde. Der skal benyttes be-
stemte formularer. Også hvis kontrakten 
skal ophæves eller ændres. Ellers vil afta-

len og ændringer være ugyldige.

Ny aftale om arbejdsgiverbidrag 
hjælper ikke på humøret
ERFA-mødet fandt sted få dage efter, at 
der til alle virksomheder var udsendt et 
brev om et nyt bidragssystem som skal 
øge antallet af praktikpladser (lærlinge).

Det gav selvfølgelig anledning til undren 
at få meddelelse om, at man som arbejds-
giver skal betale bidrag til en ordning selv 
om man faktisk har taget en lærling. El-
ler selv om man måske gerne ville, men 
ikke kan finde en ledig elev. Begge dele er 
i øvrigt ikke nødvendigvis tilfældet, men 

det kan være svært at overskue 
ud fra det brev, virksomheden 
har fået fra AUB. Se også artiklen 
andetsteds i bladet om den nye 
AUB-ordning.

Det skabte også lidt forvirring at 
der var udsendt meddelelse om 
det nye bidrag uden at man kon-
kret kan se, hvad det betyder for 
ens egen virksomhed. Den infor-
mation kommer først til april. 

Nyt fra AKB og så en middag
Netværk og samtale er en vigtig 
del af ERFA-møderne, og der var 
da også en livlig snak både på 
mødet og til middagen.

ERFA-gruppen fik også hilst på 
AKBs nye direktør, Søren Bülow, 
der fortalte lidt om sin baggrund 
og om nogle af de aktuelle og 
fremtidige opgaver i AKB.
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ELEVFRAVÆR FRA SKOLE

Sådan kan du få besked,  
hvis din lærling har fravær

Den oplæringsansvarlige i en virksomhed, 
kan få besked på, at en elev er registreret 
fraværende af skolen, via sms, mail eller 
som en info i Elevplan.

Forinden skal skolen have afkrydset ’Send 
besked om fravær til lærested’.
Den oplæringsansvarlige skal under ’Bru-
gerindstillinger’ afvinke, om man ønsker 
at modtage besked om en elevs fravær 
straks pr. sms, ved en daglig opsumme-
ring eller på anden måde.

Det har i tidligere versioner af Elevplan, 
været muligt at se indholdet i elevens fra-
værsbesked som praktiksted. Denne mu-
lighed er fjernet i 2016, grundet en risiko 
for at formidle følsomme personoplysnin-
ger.

Det er muligt at trække fraværsinforma-
tioner ud af Elevplan hvis skolen benytter 
lokale fraværskoder. 

Se mere, når du logger ind på 
hjemmesiden
www.elevplanvejledning.dk

På modstående side 
ses et eksempel på, 
hvordan det kan se ud, 
når man klikker ind på 
hjemmesiden.

ELEVFRAVÆR FRA SKOLE
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- alt til klima- og køleanlæg
Februar 2018

HFO CHILLER
Vand/vand chiller med Danfoss Turbocor© Technology eller skruekompressorer, op til ca. 2 MW.
Luft/vand chiller med Danfoss Turbocor© Technology eller skruekompressorer, op til ca. 2 MW.
Kølemiddel R1234ze.

• Kompakt og fleksibel
• Høj effektivitet - også ved del-last
• Microprocessor styring

VLT® Refrigeration Drive FC 103
Spar energi, og forlæng køleapplikationernes levetid

VLT® Refrigeration Drive 
FC 103 er konstrueret til at 
reducere dine kølesystem-
ers levetidsomkostninger 
betydeligt. Den tilbyder 
forstærkende egenskaber, 
hvad angår effektivitet og 
pålidelighed, integrerede 
processtyringsfunktioner 
og et idriftsættelsesmiljø, 
der er specifikt konstrueret 
til at opfylde behovene 
i køleapplikationer. Den 
indeholder også opsæt-
ningsguide, der anvender 
almindelige køletermer. 
Dette gør installationen 
og idriftsættelse nem og 
sikker. 

Aermec og BlueBox har det fulde program

FAKTA OM AUB-ORDNINGEN 

Ordningen er en politisk beslutning på 
baggrund af, at der bliver ved med at 
mangle praktikpladser – altså lærlinge-
jobs.

Kort fortalt går ordningen ud på, at en 
virksomhed skal leve op til et måltal (som 
bliver udmeldt i april) for, hvor man-
ge praktikpladser den skal have. Lever 
virksomheden ikke op til målsætningen, 
skal der betales et bidrag til AUB-ordnin-
gen.

Bidraget for at mangle en helårsplads 
er 27.000 kr. Der er kun tale om 27.000 
kroner hvis man mangler en hel helårs-
lærling. Hvis der kun mangler 0,5 lærling, 
er bidraget det halve.

I praksis vil måltallet for de fleste af AKBs 
medlemmer være en del under en hel-
årsplads. Kravet om en helårsplads sva-
rer rundt regnet til, at man har 25-30 
ansatte. Er man for eksempel 6 ansatte 
(kun ansatte med en erhvervsuddannelse 
tælles med), svarer AUB-bidraget til godt 
5.000 kroner.

Så de fleste små virksomheder, der al-
lerede har en lærling, kommer ikke til at 
betale noget.

Der er også mulighed for at få en bonus 
hvis virksomheden øger antallet af prak-
tikpladser i forhold til, hvor mange prak-
tikpladser den har haft i de seneste 3 år. 
Bonussen udgør 5.000 kroner for en hel-
årsplads.

Endeligt er der mulighed for at søge at bli-
ve undtaget fra bidraget, hvis man i 90 
dage forgæves har annonceret en prak-
tikplads på praktikpladsen.dk. (Det skal 
være på praktikpladsen.dk)

Hvis man ikke vil vente til april, kan 
man selv beregne et overslag på praktik-
pladskravet via virk.dk/praktikplads-
aub. I en sådan beregning skal man be-
nytte et måltal for branchen på 0,032.

Reglerne er udførligt beskrevet i vejled-
ninger med videre, men det må medgives, 
at reglerne og beregningerne er noget 
kringlede. Kontakt sekretariatet hvis du er 
i tvivl.

Den såkaldte AUB-ordning (Arbejdsgivernes Uddannelses 
Bidrag) er et politisk forsøg på at skal skabe flere praktik-
pladser, som er aftalt imellem regeringen og arbejdsmarke-
dets parter
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PRISEKSEMPEL

GRØN OG MILJØVENLIG CO2 KØLELØSNING
KOMPLET MED ENERGISPARENDE FORDAMPER OG STYRING

Komplet styring boks inderholder:
Elektronisk ekspansionsventil med skueglas, tryktransducere, Ultra EVD modul, NTC følere, kabler med stik og 
Ultracella rum styring med logger.        
  

Type unit Omg.temp        Min.  & maks.  ydelse i W Brutto pris      Ford. temp ved -5 °C ΔT 8K Brutto pris Brutto pris Pris DKK komplet

°C    t0 = -10 °C    t0 = -5 °C Unit  KW  Model Fordamper Komplet styring

UMT T030 MTDX 29    579-2602    690-3029 73.400 2 F27HC28N6CO2EC 5.375 10.783 89.558

UMT TO45MTDX 29    874-3929   1044-4574 73.400 4 F35HC59N6CO2EC 9.492 10.783 93.675

UMT TO67MTDX 29   1352-5592   1601-6525 80.000 6 F27HC110N6CO2EC 13.695 10.783 104.478

UMT T100 MTDX 29   1615-8348  2390-9738 87.000 8 F35HC117N6CO2EC 15.900 10.783 113.683

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 olieretur fra fordamperne
• Speed boost for optimal olie tilbageførsel 
• Floating condensing  - sørger for lavest muligt kondenseringstryk

HJJ AKB februar 2018.indd   2
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- alt til klima- og køleanlæg
Februar 2018

HFO CHILLER
Vand/vand chiller med Danfoss Turbocor© Technology eller skruekompressorer, op til ca. 2 MW.
Luft/vand chiller med Danfoss Turbocor© Technology eller skruekompressorer, op til ca. 2 MW.
Kølemiddel R1234ze.

• Kompakt og fleksibel
• Høj effektivitet - også ved del-last
• Microprocessor styring

VLT® Refrigeration Drive FC 103
Spar energi, og forlæng køleapplikationernes levetid

VLT® Refrigeration Drive 
FC 103 er konstrueret til at 
reducere dine kølesystem-
ers levetidsomkostninger 
betydeligt. Den tilbyder 
forstærkende egenskaber, 
hvad angår effektivitet og 
pålidelighed, integrerede 
processtyringsfunktioner 
og et idriftsættelsesmiljø, 
der er specifikt konstrueret 
til at opfylde behovene 
i køleapplikationer. Den 
indeholder også opsæt-
ningsguide, der anvender 
almindelige køletermer. 
Dette gør installationen 
og idriftsættelse nem og 
sikker. 

Aermec og BlueBox har det fulde program

13.493 personer og 3.690 virksomhe-
der er indtil videre blevet autoriseret
Juni 2017 overgik driften af KMO fra Tor-
kil Høft til undertegnede. Torkil gjorde en 
meget stor indsats for KMO og opbygge-
de den SQL-database, der opererer med 
de mange data i KMO’s dagligdag. KMO 
har således i skrivende stund autoriseret 
13.493 personer og 3.690 virksomheder. 
Vi opererer med 3 typer af personlige 
godkendelser: Kategori I som må arbejde 
med kølemiddelmængder over 2,5 kg., 
Kategori II, som må arbejde på stationæ-
re køleanlæg med under 2,5 kg. kølemid-
del og MAC (Mobile Air Conditioning), som 
må arbejde på mobile AC-anlæg på under 
2,5 kg kølemiddel. 

De 3.690 registrerede virksomheder 
spænder fra ”rigtige” kølefirmaer over 
især el- og vvs-forretninger, der installe-
rer varmepumper, til autoværksteder og 
handelsfirmaer. 

Ikke mindst autobranchen ser det mere 
og mere som en konkurrence-nødven-
dighed at have F-gas godkendelse, al 
den stund at godkendte virksomheder 
kan ses på KMO’s hjemmeside, og kun-

derne ønsker miljø-
rigtighed og orden 
i tingene, ligesom 
også flere og flere 
autoværksteder bli-
ver ISO9001-certificeret af 
egen fri vilje! Bemærk, at 
ingen virksomhed kan have 
en F-gas godkendelse uden 
at have ansat F-gas autori-
serede teknikere.

KMOs status som autorisations- og 
evalueringsorgan er forlænget
Iflg. EU’s forordning 2015/2067 af 17. 
november 2015 skulle alle lande ud-
pege et autorisationsorgan for en ræk-
ke klimagasser med ikrafttrædelse pr. 
01.07.2017, samtidigt med at der skulle 
udpeges et evalueringsorgan, der skal 
sørge for, at forordningens krav om prø-
ver overholdes. Efter anmodning fra Mil-
jøstyrelsen, blev KMO efterfølgende offi-
cielt godkendt som begge organer. 

Nu autoriserer KMO også anvendelsen 
af SF6.
Som noget nyt autoriserer KMO nu også 
brugen af SF6 - Svovlhexafluorid – der 

Kølebranchens MiljøOrdning, 
KMO udvikler sig stadig

Orientering fra KMOs sekretariat ved Kim Valbum
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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

20
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anvendes til isolering af stærkstrøm. Ud-
dannelsen til at arbejde med SF6 har tid-
ligere fundet sted i Tyskland, men Dansk 
Energi overtog den danske undervisning i 
2017. SF6 gør sig bemærket ved – udover 
sine isolerende egenskaber – at have en 
GWP på 22.800 – 1 kg. SF6 svarer altså 
til 22,8 ton CO2-ækvivalenter, så det er 
skrappe sager, der skal omgås med den 
største ansvarlighed og omhu.

Enighed om fælles retningslinjer for 
censur og udprøvning i kategori II ud-
dannelser
Der har længe været et ønske om at brin-
ge Kategori II-uddannelserne på et mere 
ligeligt kvalitativt niveau og bl.a. tilbydes 
alle VVS-lærlinge en Kat.II-uddannelse 
i forbindelse med undervisningen. Det 
er forventeligt, at lignende vil ske i el-
uddannelsen. KMO har derfor holdt et 
landsdækkende møde med både de re-
levante private og offentlige undervis-
ningsinstitutioner, Tekniq, Metal og EVU 
(el- og vvs-branchens uddannelsesse-

kretariat for TEKNIQ Installatørernes Or-
ganisation, Dansk El-Forbund og Blik- & 
Rørarbejderforbundet), og vi enedes om 
en række fælles retningslinjer omkring 
ekstern censur og udprøvning.

Returordning for brandbare kølemid-
ler  etableres inden udgangen af 2019
Endelig har et konsortium bestående af 
Ahlsell, H. Jessen Jürgensen, Brenntag 
og AGA med KMO som hovedansøger søgt 
og fået bevilet 2,5 mio. kr. af Miljøstyrel-
sen til at etablere en national returord-
ning for brandbare kølemidler inden ud-
gangen af 2019, men allerede nu er der 
aftaler om, at grossisterne tager mod 
brandbart returkølemiddel og opbevarer 
det, til det kan håndteres forsvarligt. Og 
med de nye GWP-lofter over kølemidler 
som R404a med GWP på 3922, kom-
mer der flere og flere blandinger af R32 
og R1234, som desværre er brandbare i 
forskellig grad, så derfor arbejdes der på, 
at en bæredygtig returløsning kan træde 
i kraft snarest. 
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Produkter, der ikke opfylder kravene til 
energieffektivitet mv. som fastlagt af 
Ecodesign, må ikke markedsføres inden 
for EU.

HT-chillers:
Fra den 1. januar 2018 er der krav til ener-
gieffektivitet og produktinformation for 
højtemperatur-væskekølere til proces-
køling og køling i bygninger (HT-chillers).
Kravene gælder for højtemperatur-væ-
skekølere med en kølekapacitet op til og 
med 2 MW

Kravene indføres i to trin
Fra den 1. januar 2018 er der minimums-
krav til energieffektiviteten (SEPR) og 
produktinformationskrav for højtempe-
ratur-væskekølere.

Fra den 1. januar 2021 skal højtempera-
tur-væskekølere opfylde skærpede krav 
til energieffektivitet.

Luftvarmeprodukter og 
køleprodukter:
Fra den 1. januar 2018 er der krav til 
energieffektivitet, emissioner og pro-
duktinformation for luftvarmeprodukter 
og køleprodukter.

Kravene gælder for:
∫  Luftvarmeprodukter med en nominel 

varmekapacitet på op til og med 1 MW
∫  Køleprodukter med en nominel køleka-

pacitet på op til og med 2 MW
∫  Fancoil-enheder (Fan coil units)

Der er minimumskrav til sæson-energi-
effektiviteten for rumopvarmning (sea-
sonal space heating energy efficiency) 
og køling (seasonal space cooling energy 
efficiency), til NOx-emissionen samt in-
formationskrav.

Nye ECO-DESIGNKRAV er trådt i 
kraft eller er strammet per 1/1 2018

Høje krav til kvalitet og hygiejne samt fokus på 
CO2 besparelse gør præisolerede rørsystemer 
fra LOGSTOR til det perfekte valg for 
fødevareindustrien.

Vores rørsystemer giver dig værdi for din 
investering:

• Enkel og effektiv rengøring

• Vedligeholdelsesfrit rørsystem

• Høj kvalitet og lang levetid

• Reduktion af driftsomkostninger

Dokumenteret effekt ved rengøringstest  
udført af dansk teknologisk institut

LOGSTOR A/S ∙ Danmarksvej 11 ∙ DK-9670 Løgstør 

Tlf: +45 9966 1000 ∙ logstor@logstor.com ∙ www.logstor.com

Dokumenteret 
fødevarekvalitet

Vi hæver standarden 
for hygiejne og levetid

defining network efficiency

FØDEVAREINDUSTRI

Fortsættes side 24
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Kravene indføres i tre trin
Fra den 1. januar 2018 er der minimums-
krav til energieffektiviteten og krav om 
produktinformation for luftvarmepro-
dukter og køleprodukter. For fancoil-en-
heder er der udelukkende informations-
krav.

Fra den 26. september 2018 er der en 
maksimumgrænse for tilladt NOx-emis-
sion for luftvarmeaggregater, der bruger 
gas- eller flydende brændsler, luft-luft-
varmepumper med intern eller ekstern 
forbrænding og motordrevne eller var-
medrevne luftvarmeaggregater.

Fra den 1. januar 2021 skal luftvarme-
produkter og køleprodukter opfylde 
skærpede krav til energieffektivitet, og 
der sker en reduktion af grænsen for 
den maksimalt tilladte NOx-emission for 
luftvarmeaggregater, der bruger gas- el-
ler flydende brændsler.

For begge områder gælder at de 
præcise krav er beskrevet i ecodesig-
nforordningen for luftvarmeprodukter,  
køleprodukter,  HT-chillers til proceskø-
ling og fancoil-enheder. 

På nogle områder strammes 
kravene til energieffektiviteten 
igen per 1/7 2018

Du kan følge med i kravene og finde mere 
detaljerede oplysninger på Energistyrel-
sens hjemmeside 
w w w.ens.dk/ansvarsomraader/ener-
gikrav-til-produkter/produkter-med-
energikrav eller ved at abonnere på 
nyhedsmailen om ecodesign: Send en 
e-mail med teksten ”Tilmelding til Ener-
gistyrelsens nyhedsbrev” til:
ecodesign@ens.dk. 

Du kan også finde en grundig artikel om 
Ecodesign i AKB nyt 2/2016 
(kan hentes på hjemmesiden med login).

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

160bars CO2 -Manometer! 

Produktnyhed  

Aircon Teknik A/S lagerfører et bredt udvalg af CO2-komponenter. 
 
Kontakt os for at høre mere om, hvad vi kan tilbyde af både anlæg 
og linjekomponenter til din næste CO2-installation!

Refco CO2-manometer til 
transkritiske installationer.  
 
På lager i marts, men kan 
forudbestilles allerede nu!
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RUND FØDSELSDAG

Her i februar måned fylder medlem af 
AKBs bestyrelse, Jørgen Schreiber 
rundt: 70 år.

Jørgen har bidraget med sine kompeten-
cer som bestyrelsesmedlem i over 20 år, 
og er en nøgleperson bag for eksempel 
det ISO 9001-system og den tilsynsbog 
som AKB har tilbudt medlemmerne i en 
række år.

Til daglig driver han sin egen konsulent-
virksomhed med rådgivning om ISO 9001.
Og så er Jørgen et kendt ansigt for 
mange, der har været elev på Den Jyske 
Håndværkerskole. Her har han været 
censor på over 100 hold.

Jørgen ser stadig fremad som en ægte 
ildsjæl, og har blandt andet kig på et for-
slag til en modernisering af reglerne for 
opgradering af kølemontørcertifikater 
fra en lavere kategori til en højere.

Vi siger et stort tillykke med det runde år!

En ildsjæl fylder rundt

KØLEMIDLER: • HFC • AMMONIAK • GLYKOLER • JORDVARMEVÆSKER

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

www.brenntag-nordic.com
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hold til det relevante direktiv. Det vil for 
de fleste produkter omfatte en skrift-
lig risikovurdering, vurdering i forhold 
til konkrete krav og eventuelt overhol-
delse af relevante standarder mv. og for 
nogle produkter også afprøvning/test. 
For enkelte produkter er der krav om, at 
produktet skal kontrolleres af andre end 
fabrikanten selv.

Køleanlæg/varmepumper er omfattet 
af Maskindirektivet, der trådte endeligt i 
kraft fra 1. januar 1995. Det nuværende 
Maskindirektiv benævnes 2006/42 og er 
indført i dansk lov i Arbejdstilsynets be-
kendtgørelse 693 om indretning mv. af 
maskiner. Hvis maskinen er omfattet af 
andre CE-mærkningsdirektiver, fx EMC-, 
PED- eller ATEX-direktiver, skal krav her-
fra også opfyldes, før maskinen må CE-
mærkes.

For maskiner omfatter en Overens-
stemmelsesvurdering følgende:

-  Samling af et teknisk dossier, inklusiv 
en skriftlig risikovurdering, der doku-
menterer, at maskinen opfylder alle 
krav til indretning og dokumentation.

- U darbejdelse af maskinens brugs-
anvisning.

-  Udarbejdelse og underskrivelse af 
maskinens EF-Overensstemmelses-
erklæring.

-  Udarbejdelse og påsætning af  
maskinskilt og CE-mærket.

Brug af maskiner
Krav til sikker brug af maskiner kan så 
være forskellig i de forskellige lande, da 
brug af maskiner er reguleret af Direk-
tiv 2009/104 om brug af arbejdsudstyr. 
Dette direktiv giver fælles minimums-
krav, men de enkelte lande må gerne 
stille yderligere krav, men kun til hvordan 
maskinen må bruges i landet. For ek-
sempel har Danmark i mange år haft krav 
om, at medarbejdere skal bruge høre-

CE-mærkning
-  CE-mærkning er gældende i EU, 

EØS (Norge, Island, Liechtenstein), 
Andorra, San Marino, Schweiz og 
Tyrkiet.

-  CE-mærkning er primært indført 
i form af direktiver, hvor de natio-
nale regeringer skal indføre direk-
tivets krav i national lovgivning

-  Enkelte krav er indført i form af 
forordninger, fx Byggevareforord-
ningen. En forordning er vedtaget i 
Bruxelles og gælder direkte.

-  Industriens Branchearbejdsmiljø-
råd har udgivet vejledningen ”CE-
mærkede maskiner”, rettet mod 
virksomheder der bruger maskiner. 

Den kan hentes gratis på 
www.ibar.dk

Vejledningen er skrevet af 
Hans Morten Henriksen

DET FAGLIGE HJØRNE

CE-mærkning er en fælles-europæisk 
mærkningsordning, der har til formål at 
lette handlen af varer i hele EU. Hvis et 
produkt må CE-mærkes, er det dermed 
dækket af fælles regler til indretning, do-
kumentation og evt performance i hele 
EU, og så må en national myndighed ikke 
stille andre krav til indretning og doku-
mentation. Så hvis et produkt overholder 
kravene i Spanien, er det også godt nok i 
Danmark.

For fabrikanten er det en meget effektiv 
beskyttelse mod forskellige myndighe-
ders lokale indretningskrav. Det gør det 
væsentligt lettere at være dansk fabri-
kant med salg til hele EU på samme re-
gelsæt - både hvis man sammenligner 
med tiden før CE-mærkningen, eller med 
de krav man møder når man leverer til 
USA, hvor de forskellige delstater kan 
have forskellige krav.
Men for at få beskyttelse med en CE-
mærkning skal fabrikanten leve op til alle 

relevante krav fra de relevante direkti-
ver, fx Maskindirektivet, Tryk-direktivet 
(PED), EMC, ATEX-indretning, ECO-de-
signdirektivet mv.

Omvendt er det ulovligt for fabrikanten at 
levere en maskine/et produkt til brug, før 
alle krav er opfyldt: Der må jo ikke være 
en økonomisk konkurrencefordel ved at 
levere en maskine/et produkt, der ikke 
lever op til samtlige krav.

For at sikre lige konkurrence har myn-
dighederne så pligt til at kontrollere pro-
dukter på markedet, og fjerne eventuelt 
fejlbehæftede produkter. Og køber kan 
kræve, at fejl og mangler i forhold til CE-
mærkningen på leveringstidspunktet, 
bliver udbedret i op til 10 år efter levering.

Overensstemmelsesvurdering
For at en fabrikant lovligt kan CE-mærke 
sit produkt, skal fabrikanten gennemføre 
en ”Overensstemmelsesvurdering” i for-

CE-mærkning af køleanlæg
- hvorfor og hvordan?
Mange kølefirmaer har opgaver, som kræver kendskab til CE-
mærkning af maskiner. Hvad står mærket for? Hvem sætter det 
på? Hvad kræves for at CE-mærke en maskine?

Af Hans Morten Henriksen, Maskinsikkerhed ApS
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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: 
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
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AUTORISEREDE KØLE- & VARMEPUMPEFIRMAERS BRANCHEFORENING

NR. 2   I   APRIL 2017   I   35. ÅRGANG

Ny mærkning 

af kemikalier
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Kvalitet
          -en mærkesag

AUTORISEREDE KØLE- & VARMEPUMPEFIRMAERS BRANCHEFORENING

NR. 3   I   JUNI 2017   I   35. ÅRGANG

Tid til at 

ansætte en 

lærling
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De nye svende

Behov for

flere hænder 

i branchen

Den nye formand, 

Christian Ildor:
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DET FAGLIGE HJØRNE

værn, når støjen overstiger 85 dB på ar-
bejdspladsen. EU’s minimumskrav er 87 
dB. På den måde kan der være forskel på 
krav til eftersyn, uddannelse, ventilation 
og andre krav der vedrører beskyttelse af 
arbejdstagere.

Brug af maskiner er i Danmark reguleret 
af Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109 
om anvendelse af tekniske hjælpemidler. 
Jf. Direktiv 2009/104 (og bekendtgø-
relse 1109) har en arbejdsgiver pligt til 

at vurdere, om et nyt teknisk hjælpemid-
del, en arbejdsproces eller -metode er 
forsvarlig at anvende på den måde, man 
har planlagt. Denne ibrugtagningskontrol 
skal være foretaget, før maskinen tages 
i brug. Så selv om fabrikanten har afgivet 
en juridisk bindende erklæring i form af 
maskinens EF-Overensstemmelseser-
klæring, skal brugere stadig kontrollere 
maskinen, dens planlagte anvendelse og 
om forudsætningerne for sikker brug er 
opfyldt.

Hans Morten Henriksen vil fremover 
skrive artikler i AKB nyt om CE-mærk-
ning, maskinsikkerhed, trykudstyr og 
andre lovkrav og standarder, der er 
relevante for AKBs medlemmer.
Hans Morten Henriksen ejer konsu-
lentfirmaet Maskinsikkerhed ApS, der 
rådgiver og underviser om CE-mærk-
ning, maskinsikkerhed, ATEX, trykud-
styr mv.
Hans Morten Henriksen er civilinge-
niør med erfaring som indkøber, ud-
vikler, designer og sælger af maskiner 
– og har tidligere arbejdet i Arbejdstil-
synet og Fødevarestyrelsen. 

Hans Morten Henriksen er desuden 
formand for Dansk Standards over-
ordnede arbejdsgruppe vedr. stan-
darder for maskinsikkerhed, S-250 og 
har arbejdet med maskinsikkerhed, 
CE-mærkning mv. siden 1993.

Forslag til nye artikler og spørgsmål 
kan rettes til 
hmh@maskinsikkerhed.dk

Maskinsikkerhed ApS 
skriver i AKB-nyt




