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LEDER AF SØREN BÜLOW

Spillet om fair play-pokalen
Når VM i fodbold her i sommer bliver af-
viklet, så er det naturligvis med fokus 
på, hvem der vinder finalen og bliver ver-
densmester. Men der er også er en kon-
kurrence om fair play pokalen. Den ud-
deles til det hold, der spiller mest rent og 
der følger penge med som præmie.

Den type konkurrence kunne de danske 
myndigheder godt lade sig inspirere af.

I AKB hører vi af og til fra medlemmer, der 
har opdaget arbejde på køle- og varme-
pumpeanlæg, der bestemt ikke lever op 
til faglig standard eller til lovgivningen. 
Man kan også se billeder på Facebook og 
andre steder af installationer, der er gået 
ret så meget galt. 

Som regel er den slags mest til morskab 
for fagfolk, men egentlig må man også 
kalde det sørgeligt, at der bliver udført 
den slags dårligt arbejde, og at det spids-
findige net af love og regler, som køle-
firmaer skal leve med til hverdag, bliver 
ignoreret af andre.

Der er myndigheder, som skal kontrol-
lere og gribe ind overfor ulovligt arbejde. 
Men realistisk set har de ikke en chance 
for at opdage ret meget selv. Dertil har 
myndighederne for få ressourcer sat af 

til kontrollen. Den 
bedste måde at 
få myndighederne 
til at tage proble-
merne op, er der-
for at gøre dem 
opmærksom på, 
hvor problemerne 
konkret er.

Derfor har AKB nu meldt klart ud overfor 
sine medlemmer, at vi opfordrer med-
lemmerne til at anmelde ulovligt arbejde.

Vi har fået en del positive tilbagemeldin-
ger fra medlemmerne på den opfordring. 
Tak for det!

Det er kun fair play at kræve, at alle skal 
følge de samme regler. Ellers risikerer vi 
at vores branche bliver undergravet af 
uatoriseret arbejde.

Derfor har vi i dette nummer sat fokus 
på love og regler, og gør et nyt forsøg på 
at vise vej i de centrale dele af de mange 
love og regler.

Vi håber det hjælper med til at skabe et 
overblik, men feed-back og spørgsmål er 
som altid velkomne.
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FORMANDENS KLUMME

NY UDDANNELSESPULJE

ERFA-GRUPPER

- Hvad er en ERFA-gruppe? 

- ERFA-møde i Sorø

RECEPTIONER

LOVE OG REGLER

- Måske irriterende, men ...

- Minimumskrav

- 10 kolde kendsgerninger

- Anmeld ulovligt arbejde

- AKB til møde i Miljøstyrelsen

Ny medarbejder hos AKB

AKB OG DATABESKYTTELSE

DET FAGLIGE HJØRNE

-  Ny tilsynsbog

- EN378 er harmoniseret

KOLOFON
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FORMANDENS KLUMME

Sommeren er over os, 
og det betyder travl-

hed i kølebranchen. Men selvom der er 
travlt, er det vigtigt at stoppe op og tænke 
over de udfordringer, som hverdagen by-
der. For kunne man i virkeligheden gøre 
tingene smartere, samarbejde på tværs 
eller styre opgaverne mere effektivt?

Når man er færdig med at gruble over den 
slags emner selv, kunne det måske være 
godt at vende spørgsmålene i et fagligt 
forum. 

Det er her erfagrupperne kommer på ba-
nen. En erfagruppe består af virksom-
hedsejere, beslutningstagere og kol-
legaer. Med andre ord ligesindede, der 
står overfor de samme udfordringer med 
økonomistyring, ansættelser, teknik og ny 
lovgivning. Emnerne er mange, og du ken-
der dem sikkert allerede.

Som nytiltrådt formand har jeg det mål, at 
vi i indeværende år skal oprette yderligere 
mindst tre erfagrupper i vores forening. 
Jeg forestiller mig, at grupperne mødes 
på neutral grund efter fyraften tre gange 
årligt, hvor man ærligt diskuterer emner 

ud fra en dagsorden. AKB’s direktør og 
jeg planlægger at deltage i de stiftende 
møder. AKB vil være vært og stå for mø-
dested, dagsorden og en afsluttende mid-
dag, så vi sammen kan sætte rammerne, 
for de fremtidige møder. 

For mig er det også vigtigt, at erfagrup-
perne bliver et fagligt socialt netværk. Et 
sted hvor man som chef for både større 
og mindre virksomhed får unik adgang til 
vidensdeling, sparring og et godt råd, når 
det kniber. 

Endelig er det erfagrupperne, der får for-
eningen til at leve. Det er her dialogen 
starter og også her, der er mulighed for 
at rejse problemstillinger direkte overfor 
direktør og bestyrelse. Du vil derfor mod-
tage en invitation til det første erfagrup-
pemøde efter sommerferien. 

Jeg appellerer til, at du som medlem af 
AKB vil bakke op om den nye erfagruppe i 
dit lokalområde – jeg ser frem til at se dig 
på stiftende møde. 

Indtil da – ønskes du en god og værdiska-
bende sommer!

Hvem deler du dine 
bekymringer med?

BKF-Klima A/S
Tlf. 70 26 56 66
daikin@bkf-klima.dk
www.daikin.dk
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BANEBRYDENDE 
REVOLUTION
INDENFOR 
LUFT TIL VAND 
VARMEPUMPER

Miljøvenlig enhed
Lavere CO2-udledning takket være Bluevolution-teknologien

Topydelse
Højere energibesparelser og bedste energiklasser

Kunsten at styre
Nem opsætning, overvågning og vedligeholdelse 
via intuitive platforme

Redefineret design
Helt nyt design, der passer perfekt ind i ethvert hjem

0,36m2 Fantastisk pasform
Optager minimal plads

65° C Fantastiske fremløbstemperaturer
Driftsområde helt op til 65° C
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NY UDDANNELSESPULJESMART INDEKLIMA MED
INNOVA

Prisbevidst luftvarmepumpe

Når du køber en varmepumpe fra Innova, får du 
meget varmepumpe for pengene! 
Den fordelagtige pris giver dig mulighed for 
hurtigt at begynde at spare penge på 
varmeregningen - uden at skulle gå på 
kompromis. 
Innova tilbyder en bred vifte af modeller, der 
giver dig mulighed for altid at finde den optimale 
varmepumpe til dit hus og tegnebog.

Titanium

Balance

Classic

Den 28. maj er der mellem AKB og Ahlsell 
Danmark Aps indgået en ny samarbejds-
aftale. Med aftalen donerer Ahlsell op til 
15.000 kroner per AKB-medlem (afhæn-
gigt af omsætningen) til en ny uddannel-
sespulje.

AKB og Ahlsells uddannelsespulje skal 
hjælpe kølebranchen til at få flere og bed-
re lærlinge. Både ved synliggørelse af de 
spændende udfordringer branchen giver 
og ved målrettet hjælp og talentpleje.

Om aftalen siger AKBs direktør Søren Bü-
low: ”I AKB glæder vi os over aftalen som 
vil fremme uddannelse i branchen. Og vi 
glæder os over at indgå den med Ahlsell, 
som er en vigtig del af branchens hver-
dag.”

Ahlsells divisionsdirektør Henrik Lohse 
udtaler:”Ahlsell er glade for, at vi sammen 
med AKB, kan hjælpe med til at kølebran-
chen får flere og endnu bedre lærlinge.”  

AKB og Ahlsell indgår aftale 
om en ny uddannelsespulje

Her siger AKBs for-
mand Christian Ildor 
sammen med AKBs 
direktør Søren Bülow 
tak på AKBs vegne 
til divisionsdirek-
tør i Ahlsell, Henrik 
Lohse, for en god 
samarbejdsaftale 
om at styrke uddan-
nelsesindsatsen i 
kølebranchen.
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ERFA-GRUPPER

Hvem kan deltage?
ERFA-grupperne er primært for AKBs 
autoriserede installatør virksomhe-
der. Og primært for ledere og ledende 
medarbejdere/medarbejdere med le-
dende funktioner.

Hvorfor mødes, når vi er 
konkurrenter?
Se på det som ”kon-kollegaer”. I er 
både konkurrenter og kollegaer. På 
ERFA-mødet får du typisk mange flere 

”kollegaer” at tale med om forskel-
lige udfordringer end du har i din egen 
virksomhed. 

ERFA-mødet er også en mulighed for 
at komme med idéer og forslag på 
en måde, der styrker os allesammen 
som branche. For eksempel: Hvad er 
de største forhindringer i den daglige 
drift? Hvad vil vi gerne have at myn-
dighederne ændrer?

AKB er i gang med at starte ERFA-grupper op, hvor de i dag mangler. 
Hold øje med den kommende invitation til ERFA-møde i din region

Hvad er en ERFA-gruppe, 
og hvad kan du bruge den til?

Ingen forventer at du skal dele ud af 
dine forretningshemmeligheder. Det 
kan faktisk være forbudt!

Hvad taler man om i en ERFA-
gruppe?
ERFA-gruppen vælger selv sine em-
ner. Det kan være alt fra lovgivning til 
medarbejderpolitik, tyveri og pensi-
onsordninger. Med visse undtagelser 
(se herunder), kan man tale om alt der 
er egnet til erfaringsudveksling.

Er der noget man ikke må tale om i 
en ERFA-gruppe?
Man må gerne tale om økonomi, men 
aldrig om priser, lønninger, kunder eller 
andre forhold på en måde, der kunne 
opfattes som aftale om priser/deling 
af et marked. Det er ikke nok at man 
ikke har til hensigt at aftale priser el-
ler markedsdeling. Det er forbudt at 
udveksle den slags oplysninger selv 
om det er i bedste mening. Forbuddet 
gælder både under selve mødet, under 
middagen, på parkeringspladsen og så 
videre.

Hvem leder ERFA-gruppen?
ERFA-gruppen ledes efter et rotati-
onsprincip. Det vil sige at forberedelse 
af mødet, mødeledelsen og opfølg-
ningen går på omgang. Til hvert møde 
skal der være udpeget en tovholder og 
en medhjælp. Tovholderen står kun for 
ét møde. Medhjælpen bliver automa-
tisk ny tovholder på det næste møde, 
og på mødet vælges der en ny med-
hjælp til den nye tovholder.

Hvem tager sig at det praktiske?
Tovholderen og medhjælpen har til op-
gave at lave programmet for mødet, 
invitere eventuelle gæstetalere og 
skal afvikle mødet (være ordstyrer og 
så videre).

AKBs sekretariat står for at sende invi-
tation ud til ERFA-gruppens medlem-
mer og modtagelse af tilmeldinger/
afmeldinger til mødet. Sekretariatet 
hjælper også gerne med dagsordenen.

AKBs sekretariat har kontakten til 
mødestedet i forhold til antal delta-
gere, bestilling af mad osv.

Hvor holdes ERFA-møderne?
Det bestemmer ERFA-gruppen selv. 
AKB anbefaler, at møderne holdes 
centralt i regionen og på ”neutral 
grund” – det vil sige ikke fast hos ét 
medlem. Det passer bedst til rotati-
onsprincippet, at der ikke er ét med-
lem, der står for meget mere end de 
øvrige.

Hvad koster det at være med? 
Hvem styrer pengene?
ERFA-gruppen skal som udgangs-
punkt selv styre sin økonomi. Udgif-
terne deles lige imellem deltagerne. 
Enten betaler man ved hvert møde el-
ler man indbetaler et rundt beløb hver 
som rækker et stykke tid.

AKB kan i nogle tilfælde træde til med 
økonomisk støtte. Herunder til op-
starten af nye ERFA-grupper.

AKBs ERFA-grupper er en af medlems-
fordelene, og er en uformel form for 
møde for AKBs medlemmer i 5 regioner. I 
ERFA-gruppen er der mulighed for at dele 
oplevelser og erfaringer fra hverdagen i 
virksomheden. Der er normalt valgt et 
tema for mødet, og så vil der også være 
orientering fra AKB.

Og så sluttes ERFA-mødet gerne af med 
en middag så der også bliver tid til lidt 
kollegial snak og hygge.

For at få det bedste udbytte ud af ERFA-
gruppen og for at det hele kan forgå efter 
lovens bogstav, er der nogle rammer for 
ERFA-gruppernes aktiviteter.

Derfor har vi skrevet denne FAQ om 
ERFA-grupper, der besvarer de mest al-
mindelige spørgsmål.

FAQ om AKBs ERFA-grupper
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ERFA-GRUPPER

ERFA-møde i Sorø 
satte fokus på persondata

ERFA Vestsjælland med gæster fra Ho-
vedstaden og Roskilde holdt møde 16. 

april, hvor der var oplæg og debat om den 
meget omtalte persondataforordning og 
om IT-sikkerhed.

Oplæggene ved advokat Gabriel fra WTC 
Advokaterne og it-sikkerhedsspeciali-
sten Ulrik fra Half Tone gav anledning til 
mange spørgsmål og debat. Selvom der 
næppe er nogen i kongeriget der kan 
overskue samtlige problemstillinger og 
løsninger under persondataforordnin-
gen, så gav oplæggene stadig nogen op-
klaring.

Derefter fulgte orientering fra Søren 
Bülow om aktuelt fra AKB inden ERFA-
mødet sluttede af med en middag og 
netværk.

Vores præisolerede kølerør er hårdføre 
produkter med en robusthed der kan  
tilpasses ethvert kølesystem. Den energi-
effektive isolering betyder reduceret  
CO2-udledning, og dermed et bidrag til  
en mere bæredygtig fremtid.

LOGSTOR rørsystemer er foretrukket  
af førende kølegrossister og giver dig  
samtidig en værdifuld investering:

• Enkel og effektiv rengøring

• Vedligeholdelsesfrit rørsystem

• Høj kvalitet og lang levetid

• Reduktion af driftsomkostninger

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

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

Vi passer på miljøet

Som førende leverandør af køle- og procesrør,
leverer vi et unikt produkt, som tjener dit 

formål og samtidig passer på miljøet.

defining network efficiency

INDUSTRI
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Tænk
ikke
på
kvalitet
Det har vi gjort for dig

VRF | Multi-Split | Serverkøl

...og vi har købt ind til de rigtige priser

Vandkølere | Fancoils
info@klimalux.dk | Tlf. 63 22 33 33

RECEPTIONER

To af AKBs medlemmer havde valgt me-
get heldigt med deres delvist udendørs 
receptioner i maj måned. Solskin og flotte 
temperaturer skabte nemlig en ekstra god 
ramme om to hyggelige receptioner.

Dels hos Angelo Køleteknik A/S, hvor man 
kunne fejre 50 års jubilæum. 

Og dels hos Stilling Køl & El Aps, hvor man 
markerede generationsskiftet i forbindel-
se med at virksomheden overgår fra Pre-
ben Skøtt til Peter Rose Nøhr.

Stort tillykke til begge virksomheder fra 
AKB!

To receptioner i sommerlandet

ANGELO KØLETEKNIK A/S

STILLING KØL & EL APS
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- alt til klima- og køleanlæg
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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°CVLT® 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 installation og 
idriftsættelse nem og sik-
ker. 

Modtager I AKB nyt nok?
Vi har hørt, at nogle medlemmer læg-
ger 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

AKB nyt
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De nye svende

Behov for

flere hænder 

i branchen

Den nye formand, 

Christian Ildor:
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ERFA-møde om 

LÆRLINGE

Bestyrelsen på

INTERNAT

Nye krav til 

ECO-DESIGN

Skriften på væggen 

er naturlige 

kølemidler

Kvalitet
          -en mærkesag

AUTORISEREDE KØLE- & VARMEPUMPEFIRMAERS BRANCHEFORENING

AKB nyt
NR. 2   I   APRIL 2018   I   36. ÅRGANG

-Nyt ISO 9001-system

-Nyt om varmepumper

-Her er din nye lærling

-Databeskyttelsesforordningen

Har du besøgt dit spam-filter for nyligt?
Mængden af mails der dumper ind i ind-
bakken hver dag, kan være stor. Også 
mængden af uvelkomne mails, og derfor 
er det godt at have et spam-filter. MEN 
ikke så godt hvis mails fra AKB bliver spist 
af dit spam-filter. 

Det sker desværre, at 
nyhedsmails og med-
delelser fra AKB en-
der i spam-filteret. Så 
hvis du ikke synes du 
får nogen mails fra 

AKB, skulle du måske lige kigge i ”uønsket 
post”? 

Desuden har vi erfaret, at et enkelt med-
lems server var indstillet til at afvise mails 
fra MailChimp som vi bruger til at udsende 
AKBs nyhedsmail.

Så hvis du undrer dig over at du ikke mod-
tager nyhedsmails fra AKB, så kontakt se-
kretariatet akb@koeleteknik.dk. Så ser vi 
på en løsning.

Har du besøgt dit spam-filter for nyligt?

@
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BRUG FOR HURTIG KØLING?
Et transportabelt klimaanlæg fra 
Carrier er nemt og hurtigt at stille op. 

• 2 størrelser - 2,5kW og 2,9kW
• Hjul
• Mulighed for at etablere 
   permanent afløb

Tilbehør:
• Afløbsrør og tilpasningsstykke
• Fjernbetjening inkl. batteri
• Kit og bolt til vinduesindsats
• Udsugningsslanger (fladt og 
   rundt mundstykke)
• Tilpasningstykke til vægudsugning
• Brugsvejledning

ECO AIR 
LUFTTÆPPE

Med NHS lufttæpper og en Mitsubishi Heavy Industries varmepumpe opnår du nemt 
en besparelse på op til 73 % i forhold til elektrisk opvarmning og op til 43 % i forhold til 
opvarmning med olie/gasfyr.

ECO AIR LUFTTÆPPE 
- KØLER OGSÅ BUTIKKEN 

I SOMMERVARMEN
ECO AIR lufttæppe er energieffektivt 

- og skaber et komfortabelt luftflow - året rundt

- En hurtig og effektiv vej til et behageligt indeklima 
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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°CVLT® 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 installation og 
idriftsættelse nem og sik-
ker. 

Måske besværlige eller irriterende, 
men sådan er reglerne
I AKB får vi jævnligt mails eller telefon- 
opkald om regler og love for køle- og  
varmepumper. Der er ganske mange reg-
ler, og det kan være svært at gennemskue 
dem alle.

Det gør det heller ikke nemmere at finde 
rundt i reglerne, at de forskellige krav stil-
les af forskellige myndigheder. Og på visse 
punkter kan det måske også være svært 
helt at se det rimelig og fornuftige i reg-
lerne.

Når det kommer til stykket, er en stor del 
af reglerne imidlertid indført af hensyn til 
arbejdsmiljøet og klimaet – to formål som 

en ansvarlig kølebranche dårligt kan ind-
vende noget imod.  

Uanset bøvlet må reglerne altså holdes. 
Men naturligvis kan det være svært at 
finde rundt i kombinationen af krav fra 
flere forskellige regelsæt. Derfor har vi her 
i dette nummer af AKB Nyt sammensat en 
oversigt over kravene i forhold til nogle ty-
piske opgaver. 

Og så skal vi ellers bruge AKB til at arbejde 
på at få ændret de mest upraktiske af reg-
lerne. Det er vi i igang med, som man for 
eksempel kan se omtalt andet sted i bla-
det om AKBs møde med Miljøstyrelsen.

LOVE OG REGLER
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Hvad gælder hvornår? 
Find ud af det her!

Det kan være svært at finde rundt i kom-
binationen af krav fra flere forskellige re-
gelsæt. Derfor har vi her sammensat en 
oversigt over kravene i forhold til nogle 
typiske opgaver. Grundlaget for oversig-

ten er hovedsageligt de to mest centrale 
dokumenter, nemlig Arbejdstilsynets be-
kendtgørelse 100 af 31/1/2007 og F-gas-
forordning 517/2014. 

 Fyldning i kilo Kølemiddeltype Montørcertifikat F-gas  ISO 9001
    Autorisation **)

 0-2,5  Alle Intet *) Kategori I+II Nej

 >2,5-50 ”Ufarlige” -gruppe 2 A, B, C eller D Kategori I Ja

 >2,5-50 Farlige – gruppe 1 C eller D Kategori I Ja

 > 50 ”Ufarlige” – gruppe 2 B eller D Kategori I Ja

 > 50 Farlige – gruppe 1 D Kategori I Ja

Minimumskrav til arbejde med køle- og varmepumpeanlæg. Juni 2018.

*) Kvalificeret montør ved eftersyn over 1 kilo.
**) Gælder kun ved HFC-gasser. Ellers intet krav.

Der er krav om et periodisk eftersyn 1 gang om året for alle anlæg over 1 kilo. Ved dette 
eftersyn gælder ovenstående krav samt - for lækagekontrol i den forbindelse - de ne-
denstående krav.

***) Kategori II og IV gælder kun lækagekontrol. Reparation kræver kategori 1. 
****) Laveste krav gælder hvis der er installeret et lækagedetektionssystem.

Er der noget, der er uklart? 
Spørg bare via formularen på vores 
hjemmeside, på mail 
akb@koeleteknik.dk eller 4632 2111

C.  Genvinding (kun HFC)

Samme minimumskrav som i A. 
Dog også med mulighed for autorisation i kategori III for anlæg på højest 2,5 kilo.

I forhold til lækagekontrol er det ikke 
fyldningens størrelse, men dens værdi i 
CO2-ækvivalenter/GWP, der er afgørende. 
GWP-værdien af et kølemiddel kan blandt 
andet slås op her i en app fra AKBs euro-
pæiske organisation AREA. Appen hedder 
”AREA f-gas” og kan hentes gratis til din 
Apple og Android.

Bemærk at der kan være små variatio-
ner i hvilken GWP-værdi de enkelte køle-
midler opgøres til, alt efter hvilken kilde 
man benytter. Det kan få betydning, hvis 
den samlede GWP-værdi ligger tæt på en 
grænse.

 CO2-ækvivalenter Type anlæg Antal kontroller F-gas 
 i tons  per år Autorisation**)

 0-5 Ikke hermetisk ingen ingen

 0-10 Hermetisk lukket ingen ingen

 >5 (>10)-50 Alle 1  

 >50-500 Alle 2 (1)****) 

 >500 Alle 4 (2)****)  

Kategori I eller
Kategori II og

IV***)

A. Installation, vedligeholdelse og service

Kravene afhænger af, hvor stor kølemiddelfyldningen på anlægget er.

B. Lækagekontrol (kun HFC)

AUTORISEREDE KØLE- & 
VARMEPUMPEFIRMAERS 
BRANCHEFORENING
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10 kolde kendsgerninger 
om køleanlæg og 
varmepumper

Du kender den måske allerede – AKBs fol-
der med de 10 korte budskaber om regel-
sættet for køle- og varmepumper.

Men hvor mange andre kender 
regelsættet? 
I AKB hører vi af og til om medlemmers 
kunder eller konkurrenter, der sætter 
spørgsmålstegn ved, om man nu også be-
høver have nogen særlig uddannelse el-

ler have en ISO 
9001? Vi har 
derfor vedlagt 
10 styk af fol-
deren med de 
10 kolde kends-
gerninger som 
du kan bruge til at 
uddele til for ek-
sempel dine kun-
der.

Du er velkommen til at bestille flere. 
Bare kontakt sekretariatet på 
akb@koeleteknik.dk eller 
telefon 4632 2111. 

Folderen ligger også på 
AKBs hjemmeside.

Autoriserede Køle- & Varmepumpefirmaers 

Brancheforening

-i daglig tale kaldet AKB, tæller godt 200 medlem-

mer og er den eneste kølebrancheforening i Dan-

mark.

Et autoriseret kølefirma beskæftiger kun special-

ister med den lange uddannelse bag sig og kan 

påtage sig opgaver af enhver art inden for køl, frost, 

klima og varmepumper.

Køleteknikeren drager omsorg for såvel det in-

dre som det ydre miljø, således at de anvendte 

kølemidler til enhver tid lever op til Miljøstyrelsen 

krav om beskyttelse af miljøet.

AKB’s medlemmer er bosat over hele Danmark og 

kan derfor tilbyde landsdækkende service.

Ønsker du at finde et nærliggende køle- eller var-

mepumpefirma, kan du søge på www.koeleteknik.dk 

under Find dit kølefirma – eller kontakt

(Forhandlerstempel)

Køleanlæg og varmepumper er avancerede  

mekaniske enheder.

Hvis du behandler dit anlæg forskriftsmæssigt, 

vil du have glæde af det i mange år og spare 

dig selv og miljøet for unødigt spild og energi-

forbrug.

Overhold derfor de 10 beskrevne råd.

10 KOLDE 
 KENDSGERNINGER

om køleanlæg og varmepumper

Version 2016

Aut. Køle- & VP-firmaers Brancheforening

Vestergade 28, DK-4000 Roskilde

Tlf. +4546322111, mail: akb@koeleteknik.dk

 www.koe
leteknik.d

k

AUTORISEREDE 

KØLE- & VP-FIRMAERS 

BRANCHEFORENING - AKB 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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Anmeld ulovligt arbejde
15. maj var der muligvis nogle, der lige 
skulle læse mailen fra AKB 2 gange. Men 
den var god nok: AKBs bestyrelse har be-
sluttet direkte at opfordre alle medlem-
mer til at anmelde ulovligt arbejde.

Som man kan se i dette nummer og i sid-
ste nummer af AKB Nyt, har AKB været i 
dialog med de to centrale myndigheder 
for vores branche, Arbejdstilsynet og Mil-
jøstyrelsen. Et af emnerne i fokus med de 
to myndigheder har været deres kontrol 
med overtrædelser af den lovgivning som 
AKBs medlemmer til daglig må arbejde 
under.

Fælles for de to myndigheder er, at de 
har begrænsede ressourcer til selv at gå 
ud og opdage ulovligt arbejde på køle- og 
varmepumper. Hvis vi vil gøre noget ved 
for eksempel uautoriseret arbejde, er den 
bedste vej frem derfor at gøre myndighe-
derne opmærksom på, hvor der konkret 
er problemer. Det er her anmeldelserne 
kommer ind.

Som det fremgår i mailen til medlemmer-
ne, er AKBs opfordring til at anmelde ulov-

ligt arbejde desuden begrundet med mål-
sætninger om fair play for alle, fokus på 
høj kvalitet og bedre forhold for branchen. 
Disse målsætninger kan vi give bedre be-
tingelser ved at udpege ulovligt arbejde 
for myndighederne.

Som medlem kan du anmelde det ulovlige 
arbejde, du løber ind i, på to måder: Via 
AKB eller direkte til myndigheden.

Hvis du gør det via AKB, følger vi en fast, 
skriftlig procedure, der sikrer en ensartet 
og habil proces. Desuden kan du forblive 
anonym overfor myndigheden og eventu-
elle kunder.

Du kan også selv anmelde arbejdet direkte 
til Arbejdstilsynet (at@at.dk) eller Miljø-
styrelsen (www2.mst.dk/webapps/aspne-
tapps/eis/Indberetningsskema.aspx.).

Hos Miljøstyrelsen kan du indberette ano-
nymt. Hos Arbejdstilsynet er der ikke for-
mel anonymitet, men du kan bede om at 
blive holdt anonym i sagsbehandlingen. 

LOVE OG REGLER

Efter mødet med Arbejdstilsynet i april 
(omtalt i AKB Nyt 2/2018), var turen kom-
met til den anden af de to vigtigste myn-
digheder for kølefirmaer: Miljøstyrelsen. 
Det er blandt andet Miljøstyrelsen, der 
er myndighed for at håndhæve 10-kilos 
grænsen for køleanlæg med f-gasser i. Ef-
ter en forudgående dialog med styrelsen 
blev vi inviteret til dette møde.

Det blev til et godt møde med drøftelser 
af situationen i kølebranchen, de mange 
regler og love vi skal overholde og om den 
kontrol som Miljøstyrelsens kemikaliein-
spektion udfører. Herunder talte vi om de 
problemer med manglende overholdelse 
af gældende regler, som løbende kan kon-

stateres rundt omkring, og som peger på 
stor uvidenhed om reglerne hos folk uden-
for kølebranchen.

Møder som disse er med til at med til at 
gøre kølebranchen og dens udfordringer 
synlige for myndighederne. Et godt, lø-
bende samarbejde med myndighederne 
kan desuden være med til at rydde nogle 
af de sten af vejen som man kæmper med 
som kølefirma.

For eksempel fik vi en afklaring af, at der er 
en dispensationsmuligheden fra 10-kilos 
grænsen i forbindelse med ombygning af 
køleanlæg, der indeholder HFC.

AKB til møde i Miljøstyrelsen

På billedet ser man fra venstre AKBs næstformand Brian Ziegler, Morten Thjellesen, 
Toke Winther og Jane Pedersen fra Miljøstyrelsen. Og længst til højre AKBs direktør 
Søren Bülow. Mikkel Aamann Sørensen fra Miljøstyrelsen var med på mødet, men er 

ikke på billedet - det er ham der fotograferer.
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Ditte Trojaborg er per 12. april ansat som studenter-
medhjælp i AKB. Dittes vigtigste opgave er at udvikle 
AKBs nye hjemmeside, som vi forventer vil gå i luften 
til efteråret.

Ditte er 24 år og fra Holbæk. Når hun ikke sidder hos 
os, studerer hun på Roskilde Universitet. Her til sommer 
afslutter hun sin bachelor i kommunikation og virksom-
hedsstudier, og til september starter hun på sin kandi-
dat i samme fag. I sit studie har hun fokus på at styrke 
kommunikationen mellem virksomheder og deres inte-
ressenter, hvilket hun tager med sig i sit arbejde med 
vores hjemmeside.

Ny medarbejder

Som hos mange af vores medlemmer, 
har vi også i AKBs sekretariat været i fuld 
gang med at rydde op og makulere, så vi 
kan opfylde kravene i Databeskyttelses-
forordningen.

Blandt andet har vi slettet data og maku-
leret alle dokumenter, vi har haft liggende 
på udmeldte medlemmer.

Alle medlemsoplysninger bliver opbevaret 
i vores medlemssystem. De oplysninger 
kan man se om sig selv ved at logge ind 
via hjemmesiden www.koeleteknik.dk. Klik 
på ”Du er logged ind som” i øverste ven-
stre hjørne.

Mangler du login oplysningerne, så kon-
takt sekretariatet.

AKB og 
Databeskyttelsesforordningen

www.airconteknik.dk

Hvorfor vælge Aircon Teknik som din nye samarbejdspartner?

• Erfarent salgsteam, der yder kompetent rådgivning og teknisk support
• Besigtigelse tilbydes til installatører i forbindelse med større projekter
• Tæt samarbejde med førende danske og udenlandske producenter
• Stort udvalg af varmepumper, klimaanlæg og kølekomponenter
• Tilkaldevagt 24 timer i døgnet - 365 dage om året
• Hurtig levering og kort responstid

Meget mere end blot en kølegrossist! 
 
Hos Aircon Teknik har vi en klar ambition om at blive betragtet som branchens 
mest kompetente servicepartner, og derfor får du som kunde hos os ikke kun 
adgang til vores store udvalg af kvalitetsprodukter.

Vi stiller også al vores viden og erfaring til rådighed for dig og dit projekt, og vi 
sidder altid klar til at hjælpe dig med at finde den løsning, der passer bedst til 
dit behov og budget. Intet projekt er hverken for stort eller småt.
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Vi har ligeledes et fysisk arkiv med med-
lemsoplysninger. Her kan du til hver en tid 
få oplysninger om hvad vi har liggende på 
netop dit firma ved at kontakte sekreta-
riatet. De medlemmer, som blevet meldt 
ind efter 1. januar 2018, vil der ikke læn-
gere blive opbevaret noget fysisk på. Her 
bliver der alene oprettet en elektronisk 
medlemsmappe.

Vi har skriftlige procedurer for, hvordan vi 
opretter nye medlemmer, nye ansatte og 
hvordan vi sletter oplysningerne ved ud-
meldelse og ophør.

Alt omkring personale, der ikke længere er 
ansat er ligeledes blevet slettet. Her har vi 
ligeledes beskrevet proceduren.

Vedr. opbevaring af 
Kølemontørcertifikater
Vi har oplysninger på rigtigt mange køle-
montører i forhold til deres certificering, 
(A, B, C og D certifikater)

Dette arkiv bliver ikke rørt, da der fra tid 
til anden er kølemontører, der skal have 
fornyet sit certifikat eller der et certifikat, 
som er bortkommet.

Så har man ikke selv sit certifikat eller ens 
medarbejdere mangler sit, kan man godt 
at få en indscannet kopi tilsendt på mail 
og evt. få et nyt certifikatkort tilsendt. 
(Plastikkortet)

Man kan også stadigvæk få fornyet sit 
certifikat, hvis AKB ikke ligger inde med 
det. Så skal man indsende en kopi af det 
certifikat, som er udløbet. 

Har man slet ingen oplysninger om sit 
certifikat, kan vi rette henvendelse til før-
stegangsudstederen. Her tænkes på Den 
Jyske Håndværkerskole eller Maskinme-
sterskolen.

Indsendte oplysninger vil ikke blive opbe-
varet.

Her er AKBs sekretær Karin i gang med at 
makulere gamle dokumenter

Ny tilsynsbog
AKB kan nu 

tilbyde en 
opdateret 

tilsynsbog i trykt udgave. 
Den har et stift omslag og sider i kraftigt 
papir, der gør den holdbar til at blive taget 
frem og anvendt over en længere periode.

Tilsynsbogen kan købes i trykt udgave for 
30 kr. per styk + porto for medlemmer (60 
kr. per styk + porto for andre). Da det kan 
være relevant at købe flere ad gangen har 
vi også regnet ud, hvor mange eksempla-
rer der passer til en portogrænse. Se mere 
om dette på AKBs hjemmeside.

Eksemplarer af den nye tilsynsbog kan be-
stilles ved at skrive til akb@koeleteknik.dk 
eller ved at bruge kontakt-formularen på 
AKBs hjemmeside.

Medlemmer kan også downloade en elek-
tronisk version af tilsynsbogen via AKBs 
hjemmeside.

Den nye tilsynsbog er udarbejdet af Jør-
gen Schreiber og Eigil Nielsen og erstat-
ter alle tidligere udgaver. Den aktuelle og 
seneste version af tilsynsbogen kan kun 
fås via AKB.

DET FAGLIGE HJØRNE

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 
nyhed 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.

Sekretariatet skriver gerne med, så du 
behøver ikke tage den store uddannel-
se som forfatter først!

Tip eller skriv til AKB nyt
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I en længere periode har situationen væ-
ret den, at EN378 ikke har været fuldt har-
moniseret. Så skal man i aftaler henvise 
til for eksempel både Maskindirektivet og 
EN378?

Men EN378 blev faktisk fuldt harmonise-
ret i november 2017. 

Dermed er EN378-2:2016 nu tilstræk-
keligt grundlag for at kunne dokumen-
tere formodet overensstemmelse med 
den europæiske lovgivning (herunder de 
relevante direktiver) og for at kunne CE-
mærke. 

Når der gik næsten 2 år fra den seneste 
udgave af EN378 blev vedtaget til den er 
blevet harmoniseret skyldes det, at der 
har været et kæmpe efterslæb i det euro-
pæiske standardiseringsarbejde. 

Dansk Standard oplyser, at der ved starten 
af 2017 var omkring 600 standarder, som 
afventede offentliggørelse i EU-Tidende. 
Det gjaldt især områderne for medicinsk 
udstyr, byggevarer, maskiner, LVD og EMC. 

Ved begyndelsen til 2018 var antallet af 
afventende harmoniseringer reduceret til 
omkring 300 standarder, hovedsageligt på 
områderne for medicinsk udstyr og byg-
gevarer. Og altså blandt andet EN378 er 
sluppet igennem nåleøjet.

Spørgsmål & svar: 

EN378 er harmoniseret

AKB udsender jævnligt en nyheds-
mail 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 arbejds-
plads, der modtager nyhedsmailen.

Tilmeld dig her: 
www.koeleteknik.dk/nyhedsbrev

Er du tilmeldt 
vores nyheds-
mail?

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




