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LEDER AF SØREN BÜLOW

Den gode virksomhed
har indflydelse

Når AKB bruger tid og plads for eksempel 
i her i AKB Nyt på at opfordre medlem-
merne til at følge alt, hvad der hører til 
god og fremtidsorienteret virksomheds-
drift, er det ikke bare et udtryk for idea-
lisme. Det er det OGSÅ.

Men nu har vi lige haft efterårssamling, 
hvor temaet var ”Lysten til at drive virk-
somhed”, og den adfærd vi opfordrer til, 
er jo en del af det, at føle sig godt tilpas 
med at drive sin virksomhed.

Hvor sjovt er det måske lige at drive en 
virksomhed, der aldrig vil tage unge ind, 
blæser på miljø og klima og kun har fokus 
på at tjene mest muligt - uanset hvor-
dan? Nok ikke ret sjovt. Og helt sikkert en 
stil, der vil støde ind i mange, selvskabte 
problemer med love og regler.

Så det er faktisk lidt hjælp til selvhjælp at 
opstille nogle mål for kølefirmaet inden-
for socialt ansvar, fair play og miljø - selv 
om det ved første øjekast måske ser lidt 
frelst ud.

Og så er der faktisk endnu en god grund 
til, at vi som branche strammer op og går 
foran med et godt eksempel: indflydelse. 

Når nogle medlemsvirksomheder går 
foran og investerer i at skaffe unge læ-
repladser eller lægger kræfter i at om-
stille køleanlæg til noget mindre klima-
belastende, så har AKB fået nogle gode 
eksempler. Og gode eksempler er langt 
mere overbevisende i vores samspil med 
myndigheder og politikere end gode ar-
gumenter.

Hvis vi som branche for eksempel vil 
af med nogle af de mest besværlige og 
mindst nyttige regler, så er vores bedste 
chance for at få dem ændret, at vi kan 
vise eksempler på at være en ansvarlig, 
klimabevidst og visionær branche. 

Så kom med dine gode eksempler fra 
virksomheden. Fortæl dem til kollegaer, 
på ERFA-mødet eller til AKBs sekretariat. 
Det nytter og gavner!
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DØDSFALD

EFTERÅRSSAMLING 2018

ERFA-MØDER 

NYE SVENDE

PRISKURVEN ER KNÆKKET 
- ELLER ER DEN?

AKB TIL CHILLVENTA

DET FAGLIGE HJØRNE

-  Varmepumper nu med op  
til 50 kilo HFC

-  Min virksomhed er ikke godkendt til 
at tage lærlinge

-  Store og små kølerum med alarm

 30 DAGE MAX

KOLOFON

TAG LÆRLINGE, OVERHOLD REGLERNE, VÆR 
KLIMABEVIDST, TÆNK FREMAD… OG MEGET MERE

AKB ønsker alle sine med-
lemmer, samarbejdsparter 
og deres familier
EN RIGTIG GLÆDELIG JUL 
OG ET GODT NYTÅR!

Vi ser samtidig frem til et 
2019 med masser af udfor-
dringer og spændende nyt 
for kølebranchen!
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FORMANDENS KLUMME

Allerførst vil jeg gerne sige tak for den 
veloverståede Efterårssamling på Hotel 
Vejle Fjord, hvor vi ikke alene blev rensku-
rerede og mindet om de gode kostvaner 
af Sukkersheriffen, men også fik fornyet 
vores løfter til hinanden. Løfter om at 
ville noget med fællesskabet, om at ar-
bejde for en brancheforening med en ty-
deligere miljøprofil, om at markedsføre 
branchens navn og logo, således at vi i 
2019 kan finde et mere velegnet navn til 
vores forening. 

Som formand er jeg særligt glad for den 
store deltagelse, for anerkendelsen af 
vores uddannelsesindsats samt for den 
store opbakning fra grossisterne i for-
hold til at præsentere sidste nye tekno-
logi på Efterårssamlingens udstilling. Det 
giver noget særligt, når så mange bakker 
op om arrangementet, og samtidigt har 
lyst til at tage sin partner med og dele 
oplevelsen med. Vores gennemførte sur-
vey bekræfter mig heldigvis i, at mange 
deltagere har haft samme positive ople-
velse af arrangementet som jeg. 

For de medlemmer, som ikke deltog i Ef-
terårssamlingen, kan det måske lyde lidt 
mærkeligt, at vi har besluttet at finde 
et nyt navn. For hvorfor nu det, når AKB 
har heddet AKB i en menneskealder eller 
mere? Men tiderne ændrer sig, og vi har 
brug for et mere mundret navn, der ikke 

forveksles med et boligselskab, og som 
er let at huske. Et navn som kort og tyde-
ligt fortæller omverdenen, hvem vi er og 
hvad vi står for. Vores nuværende navn 
er således helt officielt ”Autoriserede 
køle- og varmepumpefirmaers branche-
forening”, og det må siges at være lidt af 
en mundfuld og svært at markedsføre 
som en moderne, miljøbevidst branche.  
Bestyrelsen vil som noget af det første 
i den nye periode sætte gang i at finde 
det helt rigtigt navn og indhold, og ERFA-
grupperne vil blive inddraget, så alle får 
mulighed for at give et besyv med. 

Samspillet mellem brancheforeningen og 
grossisterne er vigtigere end nogensin-
de, fordi vi sammen kan udvikle og skabe 
de miljørigtige løsninger for fremtidens 
køleanlæg. Løsninger som kan komme 
alle medlemmer til gavn i forhold til viden 
om ny teknologi og lovgivning. Derfor var 
det også glædeligt at grossisterne havde 
lyst til at udstille på Efterårssamlingen - 
det peger fremad. Jeg tror at vi til næste 
år kan afholde en Efterårssamling med 
endnu mere fokus på de rigtige løsninger 
– måske ikke på niveau med Danske Kø-
ledage, men ligeså givende. 

Til sidst vil bestyrelsen og jeg ønske alle 
medlemmer og deres familier en rigtigt 
glædelig jul. Selvom den ikke skulle blive 
kold og hvid, håber jeg at I får tid til at 

BKF-Klima A/S
Tlf. 70 26 56 66
daikin@bkf-klima.dk
www.daikin.dk

3

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

AF CHRISTIAN ILDOR
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FORMANDENS KLUMME

DØDSFALD

slappe af, tænke over året, der gik – og 
ikke mindst året, der kommer: Hvad skal 
der ske i dit firma, hvor ligger udvik-
lingspotentialet og hvad kan du bruge 

brancheforeningen til? Så vil 2019 helt 
sikkert føre os ind i en ny æra med bære-
dygtig vækst, opkvalificering af arbejds-
kraft, optimisme og nyt navn!

Nogle ting skal bare
være runde

FARVEL TIL FIRKANTET LUFT,
VELKOMMEN SAMSUNG 360

Åderupvej 65-67 
4700 Næstved
Tlf. 55 77 60 90

www. danskklimacenter.dk

Officiel Dansk Distributør:

En af kølebranchens markante person-
ligheder Hasse Holmberg afgik ved døden 
den 16. september 2018. 

Hasse blev uddannet kølemontør og 
stiftede Bornfrost den 1. marts 1976 
og stoppede i firmaet den 31. december 
2013 for at gå på pension.

Firmaet betød meget for ham, og når han 
stoppede var det meget vigtigt for ham 
at firmaet og medarbejderne kunne fort-
sætte.
Derfor glædede det ham at en af hans 
tidligere lærlinge Hans Hellisen, kunne 

overtage firmaet, og under hans kyndige 
oplæring tog generationsskiftet 3 år. 

I årenes løb har han stiftet bekendtskab 
med mange store personligheder inden-
for kølebranchen og var også med til at 
stifte Cooltec.

Hasse vil blive husket som en vellidt og 
festlig person.

Han efterlader sig sin hustru, to døtre og 
3 børnebørn.

Æret være Hasse Holmbergs minde.

AKB-LOGO TIL BILER

Som medlem af AKB kan du få tilsendt klæbemærker med 
AKB’s logo, som du kan sætte på dine biler. Med klæbe-
mærket placeret på dine biler, viser du, at dit firma hører 
til blandt de bedste indenfor køle- og varmepumper.

Bestil klæbemærkerne ved at skrive til 
akb@koeleteknik.dk og oplys, hvor mange du ønsker.

Mærket har en diameter på 20cm. 

Nu kan du få gratis AKB-logo på dine biler!
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EFTERÅRSSAMLING 2018EFTERÅRSSAMLING 2018

AKBs formand Christian Ildor løftede på 
efterårssamlingen sløret for det kom-
mende års tids største satsninger for AKB, 
som han kaldte for skelsættende.

Udover 6 fremhævede, nuværende med-
lemsfordele vil AKB arbejde på endnu 2 
samt en nyskabelse.

De to nye indsatsområder er en garanti-
ordning for medlemmer og en kampagne, 
der skal synliggøre, at et medlemskab af 
AKB står for lovligt og godt arbejde. 

Se dine medlemsfordele på vores 
hjemmeside under
/medlem-af-akb/medlemsfordele/

Nyt navn på vej
Og så afslørede Chrisitian Ildor bogstave-
ligt talt den helt store nyhed ved at hive 
en lap af roll-up’en, som man kan se på 
billedet: Nu starter et arbejde på at finde 
et kortere, mere tidssvarende og mere 
sigende navn til brancheforeningen end 
”Autoriserede Køle- & Varmepumpefirma-
ers Brancheforening”. Med 55 karakterer 
må det være et af Danmarks længste nav-
ne til en brancheforening! Og samtidig er 
forkortelsen AKB mere eller mindre over-
døvet i offentligheden af et boligselskab 
med samme forkortelse.

Alle er inviteret til at bidrage til processen 
med forslag, da bestyrelsen ikke frem-
lagde et forslag, men blot et løfte om, at 
det er det, den vil arbejde på i det kom-
mende år.

Sidder du med et forslag til et godt, 
nyt navn til AKB på læben? Indsend 
det til AKB på sb@koeleteknik.dk.

De blev valgt: Se den nye 
bestyrelse og alle valgte
Der var i år 2 bestyrelsesmedlem-
mer på valg: Brian Ziegler og Jørgen 
Schreiber. Den hidtidige næstfor-
mand Brian Ziegler genopstillede 
og bestyrelsen foreslog Palle Jør-
gensen, Carrier, til den ledige plads 
efter Jørgen Schreiber, der ikke 
genopstillede. Brian Ziegler og Palle 
Jørgensen blev valgt, og derved er 
der fortsat jysk repræsentation i 
bestyrelsen. I det hele taget er det 
en målsætning for bestyrelsen, at 
alle ERFA-kredse skal være repræ-
senteret via et bestyrelsesmedlem 
eller en bestyrelsessuppleant.

Det blev yderligere sikret da Lars Marqvard-
sen, Odense Køleteknik, blev valgt som 
suppleant. Nu mangler der så kun en re-
præsentant fra Nordjylland, før alle re-
gioner er repræsenteret - det kan måske 
klares ved næste generalforsamling...? 

Der var kampvalg om suppleantposterne 
og også om posten som foreningsrevisor. 
Det sidste valg førte til at den tidligere 
revisor og den tidligere revisorsuppleant 
bytter plads, så foreningsrevisoren nu er 
Lars Anderberg, Anderberg Klima. Og sup-
pleanten er Allan Horsdal, Celcius.

Formandsposten ændres der ikke på da 
Christian Ildor er valgt for 2 år og altså har 
1 år tilbage af sin periode. 

Medlemmer af bestyrelsen 
og suppleanter:
Christian Ildor (Kalundborg Køleservice), 
formand

Brian Ziegler Simonsen (Ziegler Service), 
næstformand

Anders B Hansen (LF Køleteknik), 
kasserer

Paw Rasmussen (Thor Køleanlæg), 
medlem

Palle Jørgensen (Carrier), sekretær 

Lars Marqvardsen (Odense Køleteknik), 
1.suppleant

Bent Møller (Multi Køl), 
2. suppleant.

”Et skelsættende år”
Ordinær general-
forsamling 2018 

blev noget særligt i 
og med, at Jørgen 

Schreiber valgte 
at stoppe efter 23 
år som medlem af 

bestyrelsen.
Han blev takket af 

formanden for sine 
mange bidrag 

igennem tiden. 
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Revisorer:
Lars Anderberg (Anderberg Klima), 
foreningsrevisor
Allan Horsdahl (Celcius Nordic), 
foreningsrevisorsuppleant.

AKBs efterårssamling 
- nu med udstilling!
Som noget nyt i år var der en udstilling 
knyttet til Efterårssamlingen. Det blev en 
succes, der var med til at skabe ekstra 
udbytte og netværk. Her var der mulighed 
for at møde grossisterne og se og høre 
nyheder. Nogle af oplægsholderne på ef-
terårssamlingen var også udstillere og der 
var for eksempel flere af AKBs medlemmer 

som kom en tur på Sukkersheriffens ba-
devægt.

I det hele taget var flere af oplægsholder-
ne inviteret til efterårssamlingen netop 
med henblik på at stille tilbud til rådighed 
som AKBs medlemmer kan have interesse 
i. Hvad med for eksempel noget assistan-
ce til din virksomheds PR? Eller god råd og 
redskaber til at håndtere dårlige betalere? 

EFTERÅRSSAMLING 2018

UNISAB II  
Kompressor kontrol

Repair
Ønsker du at få repareret dit print, kan 
du sende det til vores værksted, hvorefter 
vi vil reparere det og returnere det til dig 
inden for fem dage efter modtagelse.

Replacement
Vi kan også tilbyde dig et renoveret print, 
som du kan udskifte dit defekte print 
med. 
Når du har udskiftet printet, skal du blot 
sende dit defekte print tilbage til os. 

Ved udskiftningen af UNISAB II printet, 
skal du oplyse revisionsnummeret (REV) 
til os, så vi kan levere det korrekte print 
til dig. 

På billedet af relæprintet til venstre er der indi-
keret hvor REV-nummeret kan være placeret.

REV nummer er placeret her

På ældre modeller er REV nummeret 
placeret her

B COOL A/S
Telefon: +45 8636 1929

VIENGEVEJ 2, 8240 RISSKOV
DANMARK

CVR Nr. 26458641
E-mail: service@bcool.as

www.bcool.as

Vi udfører også reperation på UNISAB III og UNISAB S/RT

Se oplæg og kontaktdata på vores 
oplægsholdere på hjemmesiden 
under nyhedsarkivet.
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EFTERÅRSSAMLING 2018

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

Nyt redskab i kampen mod 
ulovligt arbejde
For at tone rent flag overfor omgivelserne, 
foreslog bestyrelsen til generalforsam-
lingen at tilføje en linje til vedtægternes 
§6.3.2 (grundlag for eksklusion).

Vedtægtsændringen blev vedtaget af ge-
neralforsamlingen så en grund til eks-
klusion nu er: ”Arbejder udført i strid 
med den for branchen gældende lovgiv-
ning”. Det vil for eksempel være at ar-
bejde med køle-/varmepumpeanlæg over 
2,5 kilos fyldning uden en ISO9001 eller 
at arbejde med kølemidler uden at have 
det nødvendige kølemontørcertifikat. 

Ændringen er helt i tråd med AKBs op-
fordring til at anmelde ulovligt arbejde, 
hvilket vi stadig gør. Hvis du er bekendt 
med ulovligt køl-/varmepumpearbejde, 
så kan du skrive til enten den relevante 
myndighed eller til AKB på akb@koele-
teknik.dk. Husk at vedlægge dokumen-
tation – for eksempel billedmateriale.  

I praksis er det en generalforsamling, der 
skal vedtage en eksklusion. Vedtægtsæn-
dringen giver alene bestyrelsen mulighed 
for at begrunde en indstilling om eksklu-
sion med ulovligt arbejde. Så er det op til 
generalforsamlingen at træffe en afgø-
relse.

Sheriffen skød på alt (det usunde)
Et af oplæggene på efterårssamlingen 
udviklede sig til et samtaleemne resten af 
dagen og aftenen. 

Kostråd kan være en bitter omgang at 
sluge. Formaninger og helse-fanatisme 
flytter sjældent kostvaner for ret mange. 
I hvert fald ikke i ret lang tid. 

Men ”Sukkersheriffen” – der egentlig bare 
hedder Vibeke – formåede med humor og 
skæve vinkler at sætte et mere afslappet 
perspektiv på, hvordan blodsukkeret sty-
rer vores dårlige kostvaner, og hvad man 
kan gøre for at undgå at falde i eftermid-
dagens Cola-, Cocio- og kage-fælde.

Det var en god oplevelse, der levede godt 
op til idéen med at have Sukkersheriffen 
med på årsmødet: at sætte fokus på, at 
kost og spisevaner betyder rigtig meget 
for ikke alene vores sundhed men også, 
hvordan vi fungerer på arbejdet.
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ERFA-MØDER

info@hjj.dk - www.hjj.dk

AARHUS 
Birkemosevej 4
8361 Hasselager
Tlf.  70 20 03 11
Fax  70 20 01 33

BALLERUP 
Tempovej 18-22
2750 Ballerup
Tlf.  70 27 06 07
Fax  70 26 34 05

KOLDING 
Niels Bohrs Vej 1A
6000 Kolding
Tlf.  70 22 98 99
Fax  70 26 03 77

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

AARHUS 
Birkemosevej 4
8361 Hasselager
Tlf.  70 20 03 11
Fax  70 20 01 33

BALLERUP 
Tempovej 18-22
2750 Ballerup
Tlf.  70 27 06 07
Fax  70 26 34 05

KOLDING 
Niels Bohrs Vej 1A
6000 Kolding
Tlf.  70 22 98 99
Fax  70 26 03 77 info@hjj.dk - www.hjj.dk

- alt til klima- og køleanlæg
December 2018

HJJ din kølegrossist

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

R32
LAV GWP

ENERGIMÆRKE 
A+++

LUFT/LUFT INVERTER
Nordisk version med el-varme i bundbakke og på kompressor. Driftsikker helt ned til -25 °C.
Varmepumpe med SCOP på 5,20 og 10 °C funktion.

• Lydsvag indedel med indbygget intelligent bevægelsessensor
• Stille-drift funktion for udedel med automatisk genstart efter strømnedbrud
• Allergen Clean Filter
• Mulighed for at indbygge WiFi styring (tilkøb)

I efterårets løb har der 
været gang i erfarings- og 
videndelingen i AKB. Der 
har således været holdt 
møder i Region Hovedsta-
den, Region Sjælland og 
Region Midtjylland.

Der er typisk et tema på 
ERFA-møderne. For ek-
sempel IT-sikkerhed og 
AB18. Men der er også en 
åben drøftelse og orien-
tering fra AKB. Plus – na-
turligvis – en god middag 
til den hyggelige ”kon-
kollega”-snak.

Målgruppen for ERFA-mø-
derne er ledere og ledende 
personer i AKBs medlems-
virksomheder. 

Næste planlagte møder 
er indtil videre 17. januar 
i region Hovedstaden og 
13. marts i region Sjælland 
(Midtjylland holdt møde 
12. december). 

Du kan læse mere om AKBs ERFA-grupper og mødedatoerne på hjemmesiden under 
/medlem/arrangementer-kurser-og-erfa.

Aktive ERFA-grupper

ERFA Sjælland

ERFA Midtjylland

ERFA Hovedstaden



- Din kølegrossist

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

CUBO2  Smart er en serie miljøvenlige C02 Condensing Units til medium- og 
lavtemperatur køleanlæg med en kapacitet på op til 8 kW køl og 6 kW frost  

Inverterstyret DC kompressor • Kapacitetsmodulering 25% til 100% 

Elektronisk HECU CO2styring fra Carel • EC ventilatorer • K65 tilslutninger 

Lav CO2 fyldning • Designtryk 120/80/80 bar • Lavere energiforbrug i forhold til HFC

GRØN OG 
MILJØVENLIG
CO2  LØSNING TIL 
K Ø L  O G  F R O S T

HØJEFFEKTIV HFO CHILLER
Aermec og BlueBox har det fulde program
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NYT HOLD KØLETEKNIKERE

info@hjj.dk - www.hjj.dk

AARHUS 
Birkemosevej 4
8361 Hasselager
Tlf.  70 20 03 11
Fax  70 20 01 33

BALLERUP 
Tempovej 18-22
2750 Ballerup
Tlf.  70 27 06 07
Fax  70 26 34 05

KOLDING 
Niels Bohrs Vej 1A
6000 Kolding
Tlf.  70 22 98 99
Fax  70 26 03 77

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

AARHUS 
Birkemosevej 4
8361 Hasselager
Tlf.  70 20 03 11
Fax  70 20 01 33

BALLERUP 
Tempovej 18-22
2750 Ballerup
Tlf.  70 27 06 07
Fax  70 26 34 05

KOLDING 
Niels Bohrs Vej 1A
6000 Kolding
Tlf.  70 22 98 99
Fax  70 26 03 77 info@hjj.dk - www.hjj.dk

- alt til klima- og køleanlæg
December 2018

HJJ din kølegrossist

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

R32
LAV GWP

ENERGIMÆRKE 
A+++

LUFT/LUFT INVERTER
Nordisk version med el-varme i bundbakke og på kompressor. Driftsikker helt ned til -25 °C.
Varmepumpe med SCOP på 5,20 og 10 °C funktion.

• Lydsvag indedel med indbygget intelligent bevægelsessensor
• Stille-drift funktion for udedel med automatisk genstart efter strømnedbrud
• Allergen Clean Filter
• Mulighed for at indbygge WiFi styring (tilkøb)

23. november blev der endnu flere køle-
teknikere. I alt 21 nye svende. Tillykke til 
alle!

Denne gang blev det til 3 diplomer, heraf 
et af guld og 2 af bronze. Det var kun fjer-

de gang at det lykkedes nogen at få guld, 
så et særligt tillykke til Rasmus! De 3 
dygtige svende fik udover diplomet også 
en indgraveret statuette som er sponso-
reret af AKB.

Nye svende sprang ud med flotte resultater

Guld:
I midten:
Rasmus Kokkedal
Morsø Køl/Frys og Energi ApS 

Bronze:
Til venstre: 
Daniel van Stuivenberg Jensen
Vojens Køleteknik A/S

Til højre: 
Peter Ledgaard Ibsen
Kemp & Lauritzen A/S, Hvidovre
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PRISEN PÅ F-GASSER PRISEN PÅ F-GASSER

Kvoter har presset prisen op
Den primære årsag til de seneste års 
eksplosive vækst i prisen for f-gasser er, 
at EU udfaser f-gasserne og har indført 
kvoter, der løbende skæres ned. Det ska-
ber i sig selv en mangelsituation og det 
har presset prisen op. Siden 2015 er pri-
sen på R404A, der skønsmæssigt dæk-
ker 60% af markedet, 11-doblet. 

I de kommende år indføres en række for-
bud mod brugen af visse f-gasser indtil 
det i 2030 bliver helt forbudt. I princippet 
burde prisen derfor blive presset op indtil 
2030.

Spekulation kan have medført 
hamstring
EU's udfasningsplan har været kendt 
siden 2014/2015. Det har derfor været 

nemt at regne ud, 
at der ville opstå et 
prispres på grund 
af mangelsituatio-
nen. Der er næppe 
mange andre – le-
gale – varer, der 
har været så sikker 
en investering som 
kølemidler, hvis 
man altså kunne 
opkøbe dem i 2015 
og holde på dem 
indtil nu.

Det er derfor oplagt, at hamstring – eller 
spekulation om man vil – har forstærket 
prisstigningen. Men når prisstigningerne 
nu ser ud til at aftage eller ligefrem falde, 
kan det skyldes, at spekulationen i mang-
len på kølemidler har skudt over målet. En 
teori er, at en del af markedet har skiftet til 
lavere GWP-kølemidler hurtigere end spe-
kulanterne havde forventet og at der i en 
række lande er kommet større fokus på at 
stoppe lækager. 

På den baggrund er forbruget af kølemid-
ler faldet hurtigere end forventet og så 
gælder det for spekulanterne om at reali-
sere deres lagre inden prisen falder mere. 
Måske derfor er der kommet mere R404A 
og andre HFCer på markedet i 2018.

Tal for 3. kvartal 2018 var endnu ikke of-
fentliggjort ved reaktionens slutning, men 
efter sigende ses der nu også en faldende 
effekt på R410A og R134A. Det passer med 
den pointe som blandt andet Asbjørn Von-
sild viste på AKBs efterårssamling, at pri-
sen på de øvrige HFCer på sigt burde følge 
GWP-værdien, og at prisen for R404A der-
for ikke fortsat kan falde mens prisen på 
de andre HFCer fortsat stiger.

Illegal handel og tyveri kan være en 
del af forklaringen
Som tidligere beskrevet i AKB Nyt og i AKBs 
nyhedsmail, er der tegn på en øget illegal 
import og handel med stjålne kølemidler. 

Priskurven er knækket 
- eller er den? ”OEM priskurven viser tydeligt at 

GWP og pris hænger sammen, men 
også at 404A er faldet gevaldigt i 
pris i forhold til andre kølemidler. 
Der er måske også en svag ten-
dens til, at 410A også er relativt 
billig. Jeg tror ikke, at priserne kan 
stige meget mere på 404A, 407C 
og 410A de næste par år, men det 
kan blive svært eller umuligt at 
købe disse kølemidler ad officielle 
kanaler.”
Asbjørn Vonsild, Vonsild Consulting

”Vi har oplevet et seriøst prisfald 
for en håndfuld af de gamle kendte 
kølemidler.
Det går stik imod kvotesystemets 
mekanismer.
Der er flere forklaringer på prisfal-
det, de mest udbredte er hamstring 
og ureguleret import.
Uanset årsagen, så skal vi ikke 
forvente yderligere prisfald.”
Henrik Lohse, Divisionsdirektør 
Ahlsell Danmark Aps

Prisudvikling i EU for udvalgte kølemidler

Kilde: Öko-recherche for EU-kommissionen.

For første gang siden 2015 er der noget, der tyder på, at priserne for 
f-gasser har endt deres himmelflugt, og for R404A er prisindikatoren 
endda faldet. Det sker dog på baggrund af et uklart marked, hvor kvoter, 
spekulation og illegal handel kan have spillet ind. Artiklen her ser på de 
mulige forklaringer, men ingen kender sandheden. Heller ikke AKB Nyt!

Mens vi ikke ved ret meget om situatio-
nen i Danmark, er der fundet adskillige 
tilfælde af illegal import i blandt andet 
Tyskland og England. Importen kom-
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Refflex™ er en af verdens førende leverandører af slanger og fittings 
til køleindustrien. Refflex producerer polyamid-slanger til almindelige 
kølevæsker, HFC/HFO og subkritiske CO2-installationer. Som noget 
nyt kan vi nu også tilbyde højtryksslanger med syntetisk kevlar, der 
er specielt udviklet til brug i transkritiske CO2-installationer, hvor 
driftstemperaturer og arbejdstryk når et væsentligt højere punkt. 

Refflex slanger til HFC/HFO, HC og CO2

Tilgængelige slanger: DN-2.0 mm, DN-5.0 mm, DN-5.0 mm HP CO2
Tilgængelige fittings: R2, H2, R3, H3, S3, TP, Cu6, Cu10

   • R2: Lige - 1/4” flare               • R3: Lige - 3/8” flare
   • H2: Vinklet - 1/4” flare               • H3: Vinklet - 3/8” flare

   • S6: Stålrør (6 mm). Kombineres med kompressionsfittings.
   • TP: T-stykke til slanger og fittings (1/4” flare midt og side).
   • Cu6/Cu10: Kobberrør (6 mm eller 10 mm OD).                          

DN-2.0 mm
 
Kølemidler: 
Alle HFC/HFO, HC og 
subkritiske C02.

Temperaturer og tryk: 
Drift: - 40 °C til 115 °C.
Max. arbejdstryk: 80 bar.

Fittings: 
R2, H2, TP, Cu6, Cu10.

Farver: 
Grå, sort, rød, blå, gul.

Materiale (kerne):
Polyamid (nylon).

DN-5.0 mm 

Kølemidler: 
Alle HFC/HFO, HC og 
subkritiske C02.

Temperaturer og tryk:
Drift: - 40 °C til 115 °C.
Max. arbejdstryk: 80 bar.

Fittings: 
R2, R3, H2, H3, S6.

Farver: 
Sort, rød, blå.

Materiale (kerne):
Polyamid (nylon).

DN-5.0 mm HP CO2
 
Kølemidler: 
Subkritiske CO2 og 
transkritiske C02.

Temperaturer og tryk:
Drift: - 40 °C til 130 °C.
Max. arbejdstryk: 130 bar.

Fittings: 
R2, H2, S6.

Farver:  Grøn, sort.

Materiale (kerne):
Varmeresistent polyamid. 
Forstærket med kevlar.

Aircon Teknik A/S
Johann Gutenbergs Vej 11-13
8200 Aarhus N

www.airconteknik.dk
salg@airconteknik.dk
Tlf. +45 86 34 51 11

mer blandt andet fra Østeuropa udenfor 
EU og fra Asien. 

Der er også ved flere lejligheder stjålet 
kølemidler fra lagre i blandt andet Tysk-
land som de kriminelle så har forsøgt at 
sælge i Tyskland og i Tysklands nabo-
lande.

En mulig forklaring på pris-knækket kun-
ne derfor være, at mængden af illegale 
kølemidler er så stor, at det mindsker ef-
terspørgslen på kølemidler fra det legale 
marked.

AKBs europæiske paraply-organisation 
AREA har gennemført en høring inden-
for den europæiske kølebranche og her 
svarer 80%, at de er bekendt med illegal 
handel med kølemidler. AREA har på den 
baggrund sammen med 3 andre, lignen-

de organisationer henvendt sig til EU-
kommissionen med en opfordring om at 
få medlemslandenes myndigheder til at 
gribe ind overfor illegale kølemidler. 

“After many months of skyrock-
eting increases, we understand that 
R404A prices reached their peak at 
the beginning of the year and now 
seem be decreasing. Although we 
need to check whether it is con-
firmed in the months to come, we 
are obviously happy with this trend, 
notably in light of our efforts to alert 
on the need to stop using this ref-
rigerants. Our campaign must have 
had some impact.”
Olivier Janin, generalsekretær AREA

”Vi er i det store billede enige med 
undersøgelsens kommentarer [ana-
lysen fra Öko-receherche, red.].
Dog synes vi, de mangler R507s 
udvikling, som jo har lignet R404 
meget.
Dernæst oplever vi, at vi først så de 
første prisfald ultimo Q2 og ikke i Q1”
Claus Bo Jacobsen, CEO H. Jessen 
Jürgensen A/S

”På længere sigt vil alle de gamle 
kølemidler alligevel blive udfaset, og 
til den tid vil ingen efterspørge dem, 
da vi vil have konverteret køleanlæg-
gene til at benytte naturlige eller 
næsten naturlige kølemidler med lavt 
GWP. Derfor vil jeg på det kraftigste 
anbefale at medlemmerne fortsat 
konverterer så mange anlæg som 
muligt til et kølemiddel med et lavere 
GWP. Det hjælper nemlig både slut-
brugeren og miljøet.”
Christian Ildor, formand for AKB
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AKB TIL CHILLVENTA-MESSEN

En udvalgt flok havde meldt sig til AKBs 
tur til den store, internationale ChillVenta 
messe, der løber af stablen hvert andet 
år i Nürnberg.

Det blev til tre udbytterige dage med be-
søg hos blandt andet de danske udstille-
re, som der var et pænt antal af. Samtidig 
blev der god lejlighed til at netværke med 
andre danskere, der ligesom AKBs grup-

pe var taget til Nürnberg for at udveksle 
erfaringer og se nyheder. 

Der var mange, forskellige nyheder på 
messen, men et fremtrædende træk var 
nok, at der var flere forskellige bud på 
mindre køleenheder med naturlige køle-
midler. Effekten af f-gas kvoterne er ved 
at være tydelig.

AKBs gruppe. Fra venstre: Anders B. Hansen, 
Phillip Andersen, Lasse Sundstrøm, Per Andersen og 

Christian Ildor. AKBs direktør Søren Bülow tager billedet. 

• Forbedret energieffektivitet i forhold til 
R134a

• Afgiften er halveret, da XP-10 har en GWP 
på 631

• Nem og kosteffektiv retrofit løsning til 
erstatning af R134a

XP-10 GIVER DIG 
OG DIN KUNDE...

...det mest miljøskånsomme 
erstatningskølemiddel til dine 
R134a anlæg

www.ahlsell.dk • Ahlsell REF • 43241717
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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
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DET FAGLIGE HJØRNE

F-gas bekendtgørelsen (Bekendtgørelse 
om regulering af visse industrielle driv-
husgasser) er ændret så det per 1. januar 
2019 er tilladt at installere varmepumper 
med op til 50 kilos fyldning med HFC. Det 
er dog ikke hvilke som helst varmepum-
per, men kun de præfyldte, forseglede. 

Rent lovteknisk er der tale om en ny und-
tagelse fra forbuddet mod at anvende 
nye produkter med HFC over 5 gwp.

Den præcise ordlyd af undtagelsen i be-
kendtgørelsen er: ”Varmepumper med 
en fyldning på 50 kg eller derunder, som 
er færdigsamlede fra fabrik i et kompakt 
kabinet, der primært er samlet ved svejs-
ning eller lodning.”

Ændringen er opstået efter ønske fra 
energiselskaberne – herunder fjern-
varmeværkerne. I høringen forud for 
ændringen, har AKB frarådet myndig-
hederne at lukke op for de større HFC-
varmepumper. Tiden løber nemlig ud for 
de høj-potente HFC gasser og varme-
værkerne kunne derfor lige så godt kunne 
benytte sig af varmepumper med natur-
lige kølemidler.

Du kan altid finde et link til denne og 
den øvrige, centrale lovgivning på 
AKBs hjemmeside under /spørgsmål 
og svar/lovgivning 

I en konkret sag spurgte et medlem om 
et kølerum med CO2-anlæg skulle have 
alarm. På det punkt lå medlemmet og 
AKB inde med to forskellige vurderinger 
fra Arbejdstilsynet, der begge var af æl-
dre dato. AKB indhentede derfor et opda-
teret svar:

”Hvis et kølerum har et volumen over 10 
m3 fx større end 2x2x2,5 m3, bør der ikke 
være noget tvivl – der er i reglerne et krav 
om, at der skal være alarm, gælder også 
for CO2 anlæg. 

Hvis et kølerum har et volumen under 10 
m3, er der efter reglerne ikke et krav om, 
at kølerummet som sådan skal forsynes 
med alarm, men i forhold til de omgivel-

ser hvor maskindelen er opstillet, gælder 
de almindelige regler i bekendtgørelsen 
om arbejdsstedets indretning nr. 96 med 
senere ændringer – dette fordi man be-
tragter opstillingsstedet for maskindelen 
som et arbejdsrum; det står også i At-
vejledningens afsnit 4.1.1. I bekendtgø-
relsens § 11 stk. 2, er der et krav om at 
arbejdssteder hvor der kan forekomme 
særlige faresituationer, skal være forsy-
net med alarmsystemer – der er jo i høj 
grad tale om særlige faresituationer når 
det drejer sig om CO2 anlæg.” 

Arbejdstilsynet vurderer altså, at der i 
praksis bør være en alarm i kølerum med 
CO2-anlæg uanset kølerummets stør-
relse. 

Hvis virksomheden ikke tidligere har haft 
lærlinge eller godkendelsen er bortfaldet, 
skal der søges en godkendelse før virk-
somheden kan fungere som læreplads.
For at blive oprettet eller for at se virk-
somhedens status for godkendelse, skal 
man gå ind på praktikpladsen.dk med 
virksomhedens Nem-ID. Hvis virksomhe-
den ikke er godkendt som praktikplads, 
vil der komme en besked op om dette og 
et link man skal klikke på for at blive op-
rettet.

Industriens Uddannelser skal herefter 
vurdere om virksomheden kan oprettes 
som læreplads. De kan godkende umid-
delbart, eller de kan vurdere, at der skal 
gennemføres et værkstedsbesøg hos 
virksomheden. Kriterierne er ikke kniv-
skarpe, men hvis virksomheden tidligere 
har været godkendt og der ikke er ændret 
noget væsentligt siden sidst, vil virksom-
heden formentlig blive godkendt umid-
delbart.

Varmepumper nu med op til 50 kilo HFC fra 1. januar 2019

Min virksomhed er ikke godkendt til at tage lærlinge. 
Hvordan kommer vi i gang?

Store og små kølerum med alarm

Når lærlingen skal ansættes, skal man 
benytte formularerne til uddannelsesaf-
taler som findes her 
www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/prak-
tik/uddannelsesaftaler.

Husk at det er muligt at indgå uddannel-
sesaftaler af kortere varighed end hele 
uddannelsens varighed, og at det er mu-
ligt at dele en uddannelsesaftale med en 
anden arbejdsgiver.

Når lærlingen er ansat, kan virksomhe-
den få en vis refusion af løn og rejseud-
gifter via AUB. Det søges via virk.dk. Det 
vises, hvordan man gør her: 
www.indberet.virk.dk/aub. 

Der kan også blive tale om en engangs-
bonus på op imod 25.000 kroner per 
helårselev for at øge antallet af lærlinge 
i virksomheden. Det kræver dog, at virk-
somheden lever op til sit elev-måltal. 
Dette er også forklaret på virk.dk/aub.

En godkendelse kan bortfalde hvis virk-
somhedens forhold ændrer sig væsent-
ligt, hvis virksomheden ikke har taget 
lærlinge i flere år eller, hvis virksomheden 
af andre grunde ikke længere er egnet 
som læreplads. 



AKB NYT  I  NR. 6  I  DECEMBER 2018
30

30 DAGE MAX

Autoriserede Køle- & Varme-
pumpefirmaers Brancheforening
Vestergade 28, 4000 Roskilde
Telefon: +45 4632 2111
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

Ny kampagne skal føre til 
lovgivning om en maksimal 
betalingsfrist på 30 dage 
Er det rimeligt at 
små virksomheder 
skal være bank for 
de store? 
Nej vel?

Men så simpelt kan 
det i princippet siges, 
når store virksomheder forlanger må-
ske 3 og op til 6 måneders betalingsfrist 
overfor deres mindre leverandører. På 
den måde har den mindre virksomhed 
lånt sine penge ud i måneder – til 0% i 
rente, vel at mærke.

90% af de danske virksomheder har un-
der 10 ansatte, og problemet påvirker 
derfor en stor del af dansk erhvervsliv, 
herunder mange kølefirmaer.

Der er allerede EU-lovgivning på om-
rådet, der i Danmark er implementeret 
som en 30-dages regel (se boksen). Men 
de 30 dage kan fraviges, og det er her, det 

kan være svært at sige fra som mindre 
leverandør til en stor kunde.

Organisationen SMVDanmark (det tidli-
gere Håndværksrådet), har derfor taget 
initiativet til kampagnen Fair Betalings-
frist, som AKB har besluttet at bakke 
op om. Kampagnen skal underbygge et 
forslag til politikerne om at ændre loven 
om betalingsfrister, så den hedder ”mak-
simalt 30 dage”.

Sådan kan du 
hjælpe kampagnen på vej
Der er to måder, du kan give din støtte til 
max 30 dage. 
For det første ved at skrive under på  
www.fairbetalingsfrist.dk
Underskriftsindsamlingen skal afleve-
res til en minister, som forhåbentlig kan 
overtales af et stort antal underskrifter 
til at få ændret lovgivningen. 

For det andet ved at sende oplysninger 
om virksomheder, der kræver lange be-
talingsfrister på:
fairbetalingsfrist@SMVdanmark.dk. 
Du kan også sende dem via AKB, hvis du 
foretrækker det. I begge tilfælde er din 
virksomhed lovet anonymitet medmindre 
du gerne vil stå frem med dit eksempel.

SMVDanmark bruger eksemplerne til at 
samle viden om problemets størrelse.
Man kan også følge med i nyheder fra 
kampagnen via SMVDanmarks Face-
bookside.

Støt op om 
rimelige betalingsfrister!

SÅDAN ER DEN GÆLDENDE LOV-
GIVNING FOR BETALINGSFRISTER 
MELLEM ERHVERVSDRIVENDE:
Hvis der ikke er indgået nogen aftale 
om betalingsfrist, er udgangspunk-
tet, at betalingsfristen er 30 dage 
fra det tidspunkt sælger sender en 
faktura eller kræver betaling.
Hvis der er indgået en aftale om en 
betalingsfrist på mere end 30 dage, 
så kræver loven, at betalingsfristen:
 ∫  udtrykkeligt skal være godkendt 

af sælger og
 ∫  ikke må være urimelig for sælger.

14 DAGES BETALINGSFRIST I 
STANDARD BETINGELSER
I AKBs standard salgs- og leverings-
betingelser er betalingsfristen sat til 
14 dage. Man kan naturligvis sætte 
fristen til noget andet i sine egne 
aftaler, men vi anbefaler at bruge 14 
dage som udgangspunkt.
AKBS standard leveringsbetingelser 
kan du finde på hjemmesiden under 
/spoergsmaal-og-svar/skabeloner 
(kræver login)

AKB ANBEFALER AT STØTTE OP OM KAMPAGNEN FAIR BETALINGS-
FRIST – 30 DAGE MAX. DIN VIRKSOMHED KAN HJÆLPE VED AT SKRIVE 
UNDER OG VED AT LEVERE EKSEMPLER PÅ LANGE BETALINGSFRISTER.




