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LEDER AF SØREN BÜLOW

Kølebranchen har et 
bevægeligt mål

Når sekretariatets telefon ringer eller 
indbakken får en ny meddelelse, er det 
ofte et medlem, der spørger til råds om 
et eller andet. Regler for kølemidler, ar-
bejdsmiljø, lærlinge, varetransport og 
meget mere.  

Spændvidden i de udfordringer man har 
som kølefirma, er stor og til tider skinner 
frustrationen over de mange regler og 
praktiske problemer lidt igennem. Folk i 
kølebranchen bevarer dog altid roen, og 
tak for det!

Det sker dog, at det hele får et par ord 
med på vejen – i stil med ”bare vi dog 
kunne få lov til at passe vores virksom-
hed!”. Underforstået: Uden at der hele 
tiden kommer nye ting, man skal leve op 
til og skal gøre for at kunne drive sin virk-
somhed videre.

Det kommer dog næppe nogensinde til 
at ske. Som man kan læse om længere 
inde i bladet, kommer der for eksempel 
sandsynligvis en ny ændring for HFC-kø-
lemidler til næste år. Og længere fremme 
på banen kommer der med garanti også 
flere krav til, hvordan man skal leve op til 
fremtidens krav som virksomhed og som 
kølefirma.

Fremtiden for 
branchen og AKB 
har derfor heller 
ikke et endeligt 
mål. Vi bliver aldrig helt færdige. Opga-
ven er, at få tilpasset foreningens opga-
ver bedst muligt til det, der er behov for 
i dag og det, som vi må forudse, at der 
bliver behov for i morgen. 

Det er lettere skrevet end gjort, men så-
dan må det være for en moderne bran-
cheforening. Derfor har ERFA-grupperne 
været i gang med at ønske og prioritere 
opgaverne i fremtidens AKB – herunder 
at kalde AKB noget helt andet end netop 
”AKB” (den sag er IKKE afgjort endnu!). 
I mellemtiden udvikler vi løbende over-
sigter og andre redskaber, der skal gøre 
det nemmere for medlemmerne at finde 
rundt i kølebranchens regel-labyrint. 
Hold øje med nyhedsmailen og hjemme-
siden efter nyheder om dette.

Og fortsæt endelig med at ringe og skri-
ve! Det er også sådan, vi bliver klogere 
på, hvad foreningen skal beskæftige sig 
med!  
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LEDER

FORMANDENS KLUMME

INFORMATION FRA AKB

- DM i Skills 

- Workshop om ny standard for varmepumper

- Nye medlemmer

- AKB’s stand på jobmessen i Hirtshals

TEMA: HCF-KØLEMIDLER

-  10-kilos reglen forventes ændret i 2020 

-  Miljøstyrelsen skruer op for  
kontrollen af f-gasser

- Europa-kommissionen kræver handling

- 20% Illegale HFC-kølemidler…?

AKB FORHANDLER NY FORSIKRINGSAFTALE

EFTERÅRSSAMLING 2019

KØLE- OG VARMEPUMPEFORUM 2019  
BLEV EN SUCCES

INTERNAT FOR BESTYRELSEN

ERFA-MØDER

DET FAGLIGE HJØRNE

-  Har du problemer med vægten?

-  Nye krav for godstransport i varebiler

KOLOFON
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FORMANDENS KLUMME

” Som formand 
ser jeg på 

fremtidens 
kølekrav med 
fortrøstning ”

AF CHRISTIAN ILDOR

Måske har du allerede læst det i en ny-
hedsmail eller set det på AKBs hjemme-
side? Fra politisk side arbejdes der på, 
at den maksimale kølemiddelfyldning 
på et HFC-køleanlæg må svare til 5 tons 
CO2-ækvivalenter (i alt 5.000 GWP) fra 
den 1/7 2020. Det er ambitiøst af poli-
tikere at arbejde med sådan en stram-
ning i forhold til 10-kilosreglen, som vi 
kender i dag. 

Vi må anerkende den 
legitime, miljøpoliti-
ske dagsorden, som 
både vores kunder og 
politikerne har: HFC-
gasser har en meget 
høj GWP / CO2 be-
lastning, og er øde-
læggende for vores 
fælles jords klima, 
hvis de slipper ud af 
de lukkede kredsløb. 

Hvordan forholder vi os som branche til 
så voldsomme stramninger af lovgivning 
på et af vores kerneområder?

Som formand 
synes jeg det er 
vigtigt at bran-
cheforeningen er 
på forkant med 
disse radikale 
ændringer. Sådan 
kan vi i fællesskab 
finde løsninger på 
de nye udfordrin-

ger, så vi hver især er 
klædt bedst muligt på 
til at håndtere fremti-
dens køleopgaver. 

Men som installatører 
skal vi lige have lov til 
at synke spyttet, fordi 
som oversigten neden 
for viser, vil vi meget 

hurtigt ramme den maksimale grænse 
på de 5 tons CO2-ækvivalenter. 

 Type kølemiddel GWP belastning pr. kilo Lovlig fyldning i kg Ca. kapacitet i kW
 R32 675 7,4 30,0
 R134a 1430 3,5 3,0
 R404A 3922 1,2 1,0
 R407C 1774 2,8 
 R410A 2088 2,4 10,0



AKB NYT  I  NR. 2  I  APRIL 2019
6

FORMANDENS KLUMME

Kølemiddel R134a har vi typisk brugt til 
køleinstallationer i temperaturområdet 
0-5 grader Celcius. Efter 1/7 2020 vil man 
allerede ved ca. 3 kW møde den lovmæs-
sige grænse for køleeffekt, lidt afhængig 
af afstanden mellem kompressoranlæg 
og fordamper. 

Kølemiddel R404A har typisk været brugt 
til både køle- og frostinstallationer, og 
skal man efter den 1/7 2020 fremstille et 
frostanlæg med kølemiddel R404A, ram-
mes den lovmæssige grænse allerede ved 
ca. 1 kW. Man vil dog kunne benytte køle-
middel R448A eller R449A, som begge har 
ca. 1/3 GWP, og dermed vil køleydelsen 
også kunne hæves. Disse relativt nye kø-
lemidler er dog også under udfasning. 

Kølemiddel R407C er typisk anvendt i 
ældre anlæg og blev brugt i koldtvandsan-
læg. I dag fremstilles der ingen nye anlæg 
med dette kølemiddel, da R410A og R32 
har erstattet dette gamle kølemiddel pga. 
bedre virkningsgrad. 

Kølemiddel R410A er ofte blevet brugt på 
færdigbyggede koldtvandsanlæg o.lign. 
Lidt afhængig af udformningen af et gi-
vent anlæg vil man inden for den maksi-
male grænse kunne levere 10 kW køleef-
fekt, med et koldtvandsanlæg ved 7/12 
grader Celcius. 

Ovenstående eksempler viser os at nyin-
stallationer efter 1/7 2020 skal løses med 
naturlige kølemidler. Derfor er det vigtigt 
at man allerede nu begynder at orientere 
sig imod salg, service og vedligehold af 
denne type anlæg, så man som installatør 
selv er tryg ved den nye teknologi. 

Fælles for de naturlige kølemidler er at de 
alle kræver et C-certifikat, både i forhold 
til firmaets ISO standard og installatøren. 
For de medlemmer, der i dag ikke dispo-
nerer over et C-certifikat, arbejder bran-
cheforeningen i øjeblikket sammen med 
Den jyske Haandværkerskole og Arbejds-
tilsynet om at lave opkvalificeringskurser, 
således at man kan opgradere A og B-cer-
tifikater til C eller D-niveau og samtidigt 
arbejde med disse anlægstyper. Men mere 
herom senere. 

Som formand ser jeg på fremtidens kø-
lekrav med fortrøstning. Det gør jeg, dels 
fordi vi har fagligt stærke grossister i ryg-
gen, der hjælper os med gode prospekter 
på professionelle løsninger. Dels fordi vi 
har velfungerende ERFA-grupper i for-
eningen, hvor vi i fællesskab kan dele vi-
den og erfaringer med hinanden. Så gør 
brug af dit medlemskab og mød op til den 
kommende tids møder.

Professional Series
Super kompakt vægmodel til 
serverrumskøl eller hvor pladsen er trang.

• Ultra kompakte mål
• R32 kølemiddel
• Enkelt og stilfuldt design
• 5 og 7 kW modeller

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

www.klimalux.dk

790 mm

På lager
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UNISAB II  
Kompressor kontrol

Reparation
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.

Udskiftning
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 reparation på UNISAB III og UNISAB S/RT

TEMA: NYT OM HFC-KØLEMIDLER

Miljøstyrelsen iværksatte i slutningen af 
2018 et analysearbejde om en ændring 
af 10-kilos reglen for HFC-fyldte køle-
anlæg. Analysen var inspireret af AKBs 
rapport fra 2017, der viste nogle mu-
lige gevinster for klimaet ved at erstatte 
10-kilos reglen med en GWP-grænse. 
På den måde ville det ikke længere 
automatisk være det mest klimaska-
delige kølemiddel, der blev foretrukket. 

Analysen er nu blevet færdig og har 
været drøftet på en work-shop i Mil-
jøministeriet i marts måned, hvor 
blandt andre AKB var til stede. 

Efter work-shoppen står det klart, at Mil-
jøministeriet har til hensigt at foreslå at 
ændre bekendtgørelsen om regulering af 
visse industrielle drivhusgasser således, 
at grænsen for nye anlæg med HFC’er fra 
2020 vil være på 5 ton CO2-ækvivalenter. 

5 ton CO2-ækvivalenter svarer til en 
maksimal fyldning på for eksempel 
cirka 2,4 kilo R410a, 3,5 kilo R134a/
R448a/R449a eller 7,4 kilo R32. R404A 
vil ikke være relevant i nye anlæg i 2020. 

Den lavere grænse for fyldningens stør-
relse skal ses som et led i udfasningen 
af f-gasserne. Miljøministeriet hav-
de også overvejet et totalt forbud fra 
2020 mod nye anlæg med HFC-gasser. 

Hvis lovmøllen maler i det forventede 
tempo – og en ny regering bakker op om 
forslaget - vil ændringen træde i kraft til 
juli 2020.

10-kilos reglen forventes 
ændret i 2020
Sandsynligvis bliver den nuværende 10-kilos grænse for nyt udstyr med 
HFC erstattet af en 5 tons CO2-ækvivalent grænse om et års tid. 
Det betyder mindre fyldninger og et øget behov for at tænke i lav-GWP 
eller naturlige kølemidler.

Der findes forskellige beregnings-
programmer hvis man vil vide, hvor 
mange CO2-ækvivalenter en fyld-
ning svarer til. Et af disse er en app 
udviklet af AKBs europæiske orga-
nisation AREA. Den kan findes i både 
en IOS og en android version i app 
stores under navnet ”AREA F-gas”.
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Miljøstyrelsen har en særlig kontrolen-
hed, som hedder Kemikalieinspektionen. 
Den skal holde øje med kemikalier i en 
lang række produkter, der spænder over 
alt fra legetøj og elektronik til kosmetik 
og insektgifte. Og så skal den holde øje 
med, at salg og anvendelse af f-gasser 
følger lovgivningen.

Kemikaliekontrollen har ret få ansatte 
i forhold til de mange kontrolopgaver. 
Samtidig hjælper det ikke på kontrolind-
satsen, at Miljøstyrelsen sidste år og i år 
har været i gang med en udflytning lige-
som mange andre, statslige styrelser.

De seneste år har kontrollen med f-gas-
serne begrænset sig til f-gassen som 
drivmiddel i hårspray, hvilket kølebran-
chen naturligvis ikke har meget glæde af. 
Den sidste kampagne på kølebranchens 
område var faktisk i 2013. Dermed ikke 
være sagt, at der ingen myndighedsud-
øvelse har været, men Kemikalieinspek-
tionens fokus har altså været på andre 
områder.

AKB efterlyser fair play og 
seriøsitet om klima-mål
Som de fleste i branchen sikkert ved, har 
AKB siden sidste forår opfordret til at 
anmelde ulovligt arbejde med f-gasser 
og salg af f-gasser. Det gør AKB ud fra en 
holdning om, at det er fair play i forhold 
til konkurrence, at alle skal overholde de 
samme regler. Især når en række virk-
somheder bruger så mange kræfter og 
ressourcer på at overholde loven.

Samtidig giver det ikke så meget mening 
at opstille målsætninger for at nedbringe 
brugen af f-gasser, hvis ingen kontrolle-
rer, om det rent faktisk sker.

Disse budskaber er blevet afleveret til 
Miljøstyrelsen flere gange i løbet af 2018, 
og i sidste ende med det resultat, at der 
nu iværksættes en kampagne, hvilket er 
meget tilfredsstillende.

På Køle- og Varmepumpeforum 2019 
den 7. marts, kunne Kemikalieinspektio-
nens inspektør Ida Lundstein Scharff så 
løfte sløret for indholdet i kampagnen, 

Miljøstyrelsen skruer op for 
kontrollen af f-gasser
Efter pres fra AKB iværksætter Miljøstyrelsen nu i 2019 en kampagne, 
hvor der bliver skruet op for kontrollen med anvendelse af f-gasser til 
køle- og varmepumper.

TEMA: NYT OM HFC-KØLEMIDLER

Tel: 43241717
ahlsellref@ahlsell.dk
www.ahlsell.dk

Højeffektiv 
luft/vand chiller
• Naturligt kølemiddel R290
• Lydsvag
• ErP 2018
• Standard  

40 - 270 kW
• Frikøl  

54 - 146 kW
• Inverter 

28 - 290 kW
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TEMA: NYT OM HFC-KØLEMIDLER

som man kan se beskrevet i boksen.
2019 bliver et år med opsamling af erfa-
ringer fra de forskellige dele af kampag-
nen. Hvad der sker herefter, kommer til 

dels til at afhænge af erfaringerne – for 
eksempel hvor stort et omfang af ulov-
ligt salg af kølemidler som kampagnen 
afdækker.

Inspektør i Miljøstyrelsens kemikalieinspektion, Ida Lundstein Scharff, præsenterede 
kampagnen overfor f-gasser på Køle- & Varmepumpeforum 2019

DETTE INDEHOLDER MILJØSTYRELSENS KAMPAGNE:

En undersøgelse af data i EU’s F-gas 
portal, med henblik på at kontrollere 
overholdelse af gældende fastsatte 
kvoter mv.

Kontrol af ulovligt salg, herunder

-  Samarbejde med TOLD i forhold til 
import fra ikke-EU lande

-  Internetsalg af ulovlige kølemidler 
og salg uden kvoter

-  Ulovlige anlæg med drivhusgasser

Kontrol af lovpligtige godkendelser

-  Er de udførende virksomheder i 
besiddelse af KMO-godkendelse?

Information

-  Salg af varmepumper (detailsalg) 
med henblik på oplysning om kravet 
om autoriseret installation.

-  Opdatering af Miljøstyrelsens 
hjemmeside med informationer om 
f-gasser.

360° kassette med masser af lydsvag power i 
stilfuldt og populært design. Altid på lager.

• 360° Luftafkast
• Individuel lamelstyring*

• Utrolig lydsvag
• Indbygget drænpumpe
• Klar til MODBUS og WiFi
• Energisparesensor mulig*

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

www.klimalux.dk

Noget helt særligt 
til dine kunder

Fås i hvid og sort

* Med særlig fjernbetjening

Inkl. Premium
fjernbetjening

Fujitsu LRLB

Professional Series
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技术要求:

1、外围尺寸：120mmX210mm,红色虚线为成品裁切线;

2、颜色要求：

3、材料要求符合ROHS指令,其他参照欧盟能源标签指令《(EU) NO 626-2011》;

4、字体和符号严格按照图示比例生产;

5、性能要求符合QJ/GD 41.12.001<不干胶印刷品检验规范>;

6、背面涂不干胶,粘贴到被粘物料上应牢固,且不能发生卷边现象;

7、未标注尺寸公差按GB/T 1804-c执行;

8、要求单张来料 每张离型纸上一张贴纸。

CMYK（C-青、M-洋红、Y-黄、K-黑）;

最高级: C100 M0 Y100 K0；第二级: C70  M0  Y100 K0；第三级: C30  M0 Y100 K0；第四级: C0 M0 Y100 K0;

第五级: C0 M30 Y100 K0；第六级: C0 M70 Y100 K0；第七级: C0 M100 Y100 K0;EU logo:C100 M80 Y0 K0和

C0 M0 Y100 K0;风扇及外框:C100 M0 Y0 K0及C0 M100 Y100 K0;

EU map:C0 M46 Y46 K0 ;C59 M0 Y47 K0;C54 M08 Y0 K0;

,

3,8

5,7
933

A+++ A+++

Gree Amber anvender det miljøvenlige
kølemiddel R32.

Højeste effektivitet på A+++ og meget 
kort tilbagebetalingstid.

Indbygget WIFI - styr varmepumpen via
din smartphone, tablet eller PC.

Smart funktion til vedligeholdesesvarme 
(+8 °C) og effektiv helt ned til - 30 °C.8 oC

Yderst støjsvag drift med et indendørs 
lydniveau på kun 19 dB(A).

A+++

www.airconteknik.dk

VARMEPUMPER FRA VERDENS STØRSTE PRODUCENT

Vi er stolte af at kunne meddele, at vi har indgået et samarbejde med Gree Electric Appliances - 
verdens største producent af varmepumper og klimaanlæg. 

Med distributionsretten følger et stort sortiment af miljøvenlige og energieffektive varmepumper 
til private boliger samt kommercielle klimaanlæg til erhverv og industri. Derudover kan vi tilbyde 
en lang række services, som blandt andet omfatter:

• 3 års produktgaranti*
• Gree-hjemmeside med login til installatører (gree-varmepumper.dk)
• Elektronisk udfyldelse af opstartsrapport og garantiregistrering
• Komplet oversigt over installerede anlæg og forhandlernetværk
• Kort responstid - rådgivning, sparring og produktsupport

GREE AMBER
Allerede nu lagerfører vi Gree Amber. Gree Amber er en meget støjsvag og energieffektiv luft til 
luft-varmepumpe, som er specielt udviklet til det nordiske klima og fungerer ved varmedrift helt 
ned til - 30 °C. 

Varmepumpen anvender det miljøvenlige kølemiddel R32 og har en af markedets absolut bedste 
energimærkninger på A+++. Gree Amber har også indbygget WIFI, som giver brugeren fuld kontrol 
over varmepumpens funktioner - uanset hvor man befinder sig.

MØD OS PÅ VVS-MESSEN I MAJ
Fra den 8. - 10. maj 2019 kan du møde Aircon Teknik på VVS-Messen i Odense Congress Center. 
Her kan du blandt andet få en grundig introduktion til Gree’s luft til luft-varmepumper og se et 
udvalg af produkter fra                  .

Vi glæder os til at byde dig velkommen på messestand B-2724.

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

www.airconteknik.dk
salg@airconteknik.dk
Tlf. +45 86 34 51 11
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TEMA: NYT OM HFC-KØLEMIDLER

Udvalgte år. Kilde: Miljø- og 
Fødevareministeriets rapporter 
”The Greenhouse gases: HFCs, 
PFCs and SF6”

En gruppe af tyske eksperter fra 
Chemour og Honeywell, har set nær-
mere på salget af f-gasser og mener 
at kunne konkludere, at den illegale 
import svarer til 20% af den samlede 
f-gas kvote.

Der vil i så fald være tale om et meget 
stort problem. Ifølge ekspertgruppen 

En gruppe af tyske eksperter fra 
Chemour og Honeywell, har set nær-
mere på salget af f-gasser og mener 
at kunne konkludere, at den illegale 
import svarer til 20% af den samlede 
f-gas kvote.

20% ILLEGALE HFC-KØLEMIDLER…?
er den illegale import samtidig forkla-
ringen på, at den officielle nedfasning 
af f-gasser inden for kvoteordningen 
er gået som forventet. Det vil sige, at 
det kun er på papiret, at forbruget af 
f-gasser falder som EU ønsker det.

Der vil i så fald være tale om et meget 
stort problem. Ifølge ekspertgruppen 
er den illegale import samtidig forkla-
ringen på, at den officielle nedfasning 
af f-gasser inden for kvoteordningen 
er gået som forventet. Det vil sige, at 
det kun er på papiret, at forbruget af 
f-gasser falder som EU ønsker det.

ANMELD ULOVLIGT ARBEJDE OG ULOVLIGT SALG!

AKB opfordrer til, at du anmelder 
ulovlige anlæg, ulovligt udført arbejde 
og ulovligt salg. Det er kun fair play at 
alle skal overholde de samme regler!

Hvis nogen udfører kølearbejde uden 
de nødvendige certifikater, ISO 9001 
eller KMO-godkendelse, bør de an-
meldes. Herunder hvis der sælges f-
gas fyldt udstyr eller kølemidler uden 
kontrol af, om udstyr eller kølemidler 

anvendes af godkendte personer.
Du kan anmelde via AKB  
akb@akvb.dk/akb@koeleteknik.dk 
eller direkte til den rette myndighed: 
Arbejdstilsynet  
at@at.dk 
eller Miljøstyrelsen www2.mst.dk/
webapps/aspnetapps/eis/Indberet-
ningsskema.aspx.
Hvis du er i tvivl om reglerne, kan du 
se dem på AKBs hjemmeside akvb.dk.

TEMA: NYT OM HFC-KØLEMIDLER

5. marts var EU’s miljøministre samlet 
for at drøfte fælles miljø-
målsætninger – herunder 
hvad der skal gøres for 
at sikre nedfasningen 
af HFC-kølemidlerne.

EU-kommissi-
onen har sam-
tidig meldt ud, 
at den ønsker at 
medlemslande-
nes toldkontrol 
får mere fokus 
på import af il-
legale kølemid-
ler. Der er iværk-

sat et IT-projekt, 
som i 2020 skal 
give toldvæsenet 

en automatisk advarsel, hvis der 
er tale om illegale kølemidler.

EU-kommissionen erklærer sig samtidig 
klar til at trække medlemslande for ret-
ten, hvis de ikke lever op til deres forplig-
telse til at forhindre importen af illegale 

kølemidler. For eksempel ved at undlade 
kontrol af udstyr og beholdere, der ind-

føres fra Asien.

KØLEBRANCHEN HAR 
NEDBRAGT SIT GWP-BIDRAG 
KRAFTIGT

Omstillingen til kølemidler med la-
vere GWP har allerede været i gang 
i en række år, men hvor meget 
hjælper det egentlig?

Miljø- og Fødevareministeriet får 
lavet en årlig rapport, der sætter 
tal på den udledning af kølemidler, 
som man regner med, at der er. Der 
er netop kommet en ny rapport 
med tal for 2017.

Den samlede udledning fra 
kølemidler i 2017 er beregnet til 
488.000 tons CO2-ækvivalenter. 
Det svarer til CO2-udledningen 
fra cirka 33.000 husstande eller 
1-2% af det samlede, danske CO2-
udslip.

Cirka ¾ af den samlede, danske 
GWP-påvirkning fra kølemidler 
kommer fra kommerciel køling, og 
man kan se en kraftig reduktion 
indenfor de seneste par år. 40% 
mindre alene fra 2015 til 2017.

Selv hvis disse, officielle tal skulle 
overse illegal import på måske 
20%, er der tale om en betydelig 
reduktion.

Europa-kommissionen kræver handling
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TEMPERATURE CONTROL 
FOR TODAY & TOMORROW

SERVERRUM S I K K E R H E D
RC-EX3
En fjernbetjening til styring af 2 
separate Mitsubishianlæg, perfekt 
til serverrumskøling. 
Passer til alle modeltyper: væg, 
gulv, lofthængt, indbygning og 
loftkassetter.

Fejl backup kontrol
Hvis et anlæg går i fejl starter fjern-
betjeningen automatisk anlæg nr. 2.

Kapacitets backup
Hvis køleydelsen ikke er nok fra ét anlæg 
til at kunne holde rumtemperaturen, kan 
fjernbetjeningen automatisk tænde anlæg 
nr. 2, som midlertidig kapacitets backup. 
Indstilling fra +2 °C til +5 °C over sæt-
punktet.

Tidsrotation
Fjernbetjeningen kan indstilles til automa-
tisk at skifte mellem de 2 anlæg på tid. 
Den skiftevise driftscyklus kan angives fra 
1 time op til 41 dage.

Tilsammen giver det den perfekte 
løsning til mindre serverrum

R32
LAV GWP

ENDNU MERE MILJØRIGTIG 
CARRIER POWER WALL

Den nye Carrier POWER WALL anvender kølemiddel R32

• Indbygget LED display
• Stilledriftfunktion
• Turbofunktion
• 8 °C funktion
• Auto genstart

• Sleep funktion
• “Follow Me” funktion
• Timerindstilling
• Miljørigtig
• WiFi eller SMS modul (tilkøb)

Højeffektiv varmepumpe til både køl og varme

HJJ din kølegrossist

info@hjj.dk - www.hjj.dk

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

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

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

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

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

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

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

info@hjj.dk - www.hjj.dk

- alt til klima- og køleanlæg
April 2019

FORSIKRING VIA AKB

Det tidligere forsikringstilbud til AKBs 
medlemmer blev opsagt af Codan ved 
indgangen til 2018, og siden da har AKB 
været på udkig efter en passende aflø-
ser.

Det er målet, at kunne tilbyde en pakke 
af forsikringer, der er særligt målrettet 
kølefirmaer og har særlige dækninger til 
netop kølefirmaernes behov. Det mål har 
det været lidt svært at få opfyldt igen-
nem ét forsikringsselskab.

Løsningen ser ud til at blive en ordning i 
samarbejde med forsikringsmæglerfir-
maet Ensure, der indsamler en pakke af 
de bedste og mest målrettede forsikrin-

ger fra en række forskellige forsikrings-
selskaber. Ved at bruge en mægler til 
forsikringstilbuddet sikrer vi samtidig, 
at der bliver løbende fulgt op på, at det 
bliver ved med at være de bedste tilbud. 

AKB glæder sig til at udbyde den nye ord-
ning, og forventer, at det bliver til efter-
året.

På billedet er det AKBs direktør Søren 
Bülow til møde 15. marts med Ensures 
Ulrik Moseby, Ralph Tiedemann og Mi-
chael Moesgaard. AKBs formand Chri-
stian Ildor og bestyrelsesmedlem Palle 
Jørgensen er ikke på billedet, men var 
også med til mødet.

AKB forhandler 
ny forsikringsaftale



AERMEC HMI MONO BLOCK VARMEPUMPE

R410A

AERMEC HMI Luft til Vand varmepumpe

En miljørigtig og prisbesparende Luft til Vand varmepumpe fra 
AERMEC til effektiv opvarmning af din bolig og dit brugsvand

• Luft til Vand varmepumpe til udendørs installation

• Inverterkompressor, pladevarmeveksler og børsteløs DC-ventilator

• Opvarmning af bolig og brugsvand ved udendørs temperaturer mellem -25 °C og 48 °C

• Fremløbstemperatur op til 60 °C

• Kølekapacitet: 3,00 - 13,00 kW

• Varmekapacitet: 4,00 - 15,50 kW

• Simpel og hurtig installation
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EFTERÅRSSAMLING

AKB’s årlige efterårssamling afholdes i 
år på Kragerup Gods, som ligger i skønne 
omgivelser midt imellem Høng og Sorø, 
i nærheden af den lille by, Ruds Vedby, i 
Vestsjælland.

Godsets historie går helt tilbage til 1327, 
hvor Kragerup var en del af landsbyen 
Kragetorp. Med sine 1200 ha breder 
det sig både over Kalundborg, Sorø og 
Slagelse Kommune. Kragerup har altid 
været drevet som landbrug, og i 1998 
startede den nuværende godsejer, Bir-
gitte Dinesen, hotellet op ved siden af 
landbruget.

Siden da er hotellet og dets faciliteter 
vokset og i dag er der 49 dobbeltværel-
ser, konference- og festlokaler, og ikke 
mindst udendørsfaciliteter som en klat-

repark, shelters, løberuter, og diverse 
muligheder for teambuldingsøvelser, sjo-
ve indslag og afslapning i hotellets spa.

Sæt kryds i kalenderen d. 1. november 
2019 til årets højdepunkt i kølebranchen.
Yderligere information, program mm. 
kommer senere. 

Velkommen til efterårs-
samling på Kragerup Gods

TID OG STED: 
1. november 2019
Kragerup Gods 
Kragerupgaardsvej 33, 
4291 Ruds Vedby

TILMELDING: 
Der er endnu ikke åbent 
for tilmelding.

TEMPERATURE CONTROL 
FOR TODAY & TOMORROW

SERVERRUM S I K K E R H E D
RC-EX3
En fjernbetjening til styring af 2 
separate Mitsubishianlæg, perfekt 
til serverrumskøling. 
Passer til alle modeltyper: væg, 
gulv, lofthængt, indbygning og 
loftkassetter.

Fejl backup kontrol
Hvis et anlæg går i fejl starter fjern-
betjeningen automatisk anlæg nr. 2.

Kapacitets backup
Hvis køleydelsen ikke er nok fra ét anlæg 
til at kunne holde rumtemperaturen, kan 
fjernbetjeningen automatisk tænde anlæg 
nr. 2, som midlertidig kapacitets backup. 
Indstilling fra +2 °C til +5 °C over sæt-
punktet.

Tidsrotation
Fjernbetjeningen kan indstilles til automa-
tisk at skifte mellem de 2 anlæg på tid. 
Den skiftevise driftscyklus kan angives fra 
1 time op til 41 dage.

Tilsammen giver det den perfekte 
løsning til mindre serverrum

R32
LAV GWP

ENDNU MERE MILJØRIGTIG 
CARRIER POWER WALL

Den nye Carrier POWER WALL anvender kølemiddel R32

• Indbygget LED display
• Stilledriftfunktion
• Turbofunktion
• 8 °C funktion
• Auto genstart

• Sleep funktion
• “Follow Me” funktion
• Timerindstilling
• Miljørigtig
• WiFi eller SMS modul (tilkøb)

Højeffektiv varmepumpe til både køl og varme

HJJ din kølegrossist

info@hjj.dk - www.hjj.dk

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

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

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

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

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

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

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

info@hjj.dk - www.hjj.dk

- alt til klima- og køleanlæg
April 2019
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KØLE- OG VARMEPUMPEFORUM 2019

til en årlig begivenhed, der styr-
ker viden og know-how i køle-
branchen. Væk er de gratis øl og 
kuglepenne. Det man fremover 
skal have ud af Dansk Køledag er 
ny og opdateret viden, kontakter 
og faglig sparring.

Der er endnu ikke truffet nogen 
beslutning om , hvordan Dansk 
Køledag skal se ud i 2020, men et 
godt bud kunne være en genta-
gelse af forløbet fra i år.

DE STOD BAG KØLE- OG 
VARMEPUMPEFORUM 2019:

Danske Køledage

Søren Bülow, AKB - Autoriserede Køle- og 
varmepumpefirmaers Brancheforening

Jonas Sønder Nielsen,  
Dansk Køleforening

Dan Fredborg Jakobsen,  
IDA Køle- & Varmepumpeteknologi

Claus Schøn Poulsen, 
Teknologisk Institut

Wiebke Brix Markussen, DTU Mekanik

Mette Rasmussen, DTU Mekanik

Brian Elmegaard, DTU Mekanik

KØLE- OG VARMEPUMPEFORUM 2019

Efter de to indledende fællesessioner, 
kunne deltagerne i 18 sessioner fordelt 
på 3 spor blandt andet høre om og de-
battere ammoniakanlæg, situationen for 
varmepumper, fjernkøling, HFC-udfas-
ning og meget mere. 

Et come-back for Dansk Køledag
Køle- og varmepumpeforum 2019 blev 
et come-back for foreningen Dansk Kø-
ledag, der i et par år ikke har gennemført 
nogen aktiviteter. I fokus er ikke længere 
udstillinger af produkter, men at bidrage 

Køle- og Varmepumpeforum 
2019 blev en succes
Der var 129 deltagere til Køle- og Varmepumpeforum 7. marts og udbredt 
tilfredshed med et højt, fagligt niveau på de 20 sessioner.

På grund af stort fremmøde, slap siddepladserne op under 
den indledende, fælles session.
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INFORMATION

Som omtalt i februars nummer af AKB Nyt, 
bliver der udviklet en ny standard for in-
stallation af mindre varmepumper.

Energistyrelsen har bedt Dansk Standard 
om at udvikle en national standard om 
udførelse af mindre varmepumpeinstal-
lationer (under 25 kW), der skal kunne an-
vendes i forbindelse med Energistyrelsens 
godkendelsesordning for installatører af 
små Vedvarende Energianlæg, men som 
også skal kunne stå alene som selvstæn-
dig, frivillig standard.

En ny standard for installation af mindre 
varmepumper skal være med til at øge 
kvaliteten i de mindre varmepumpeinstal-
lationer som udføres i 30.000 til 40.000 
husstande om året.

Dansk Standard inviterer til en workshop 
om indholdet i standarden. Efter work-
shoppen går arbejdet over i at udvikle et 
konkret forslag til en dansk standard.

WORKSHOP 20. maj 
om ny standard for 
installation af varmepumper

Man kan tilmelde sig workshoppen 
hos Dansk Standard på:
www.ds.dk/da/kurser/workshop-
varmepumpeinstallationer

Workshoppen afholdes kl. 10.00-12.30 
i konferencesalen på 
Teknologisk Institut: Gregersens vej 1, 
2630 Taastrup – bygning 1.

DM I SKILLS

AKB var med på Skills Denmark 4.-6. april 
i Næstved, hvor uddannelsesstanden igen 
var stillet op. 

Der var utroligt mange besøgende på 
messen og på standen. På billedet er det 
lærling ved LF Køleteknik, Jacob Larsen, 
der fredag hjælper en af standens mange 
besøgende med at løse den lille, praktiske 
konkurrence, der var på standen. Der blev 
uddelt 50 poser bolcher som præmier til 

de gæster på standen, der løste opgaven 
godt. Skjødt Køleteknik A/S havde også 
udlånt sin lærling Alexander Løje til at 
hjælpe om torsdagen. Det var en succes. 
Tak til begge!

På standen stod også Henrik Mortensen 
(TEC), Anders B. Hansen (LF Køleteknik) 
samt Søren Bülow, Karin Larsen og  Ditte 
Trojaborg fra AKB.
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INTERNAT FOR BESTYRELSEN

Bestyrelsen skød sig ind 
på en ny strategi

I år var bestyrelsens teamøvelse bueskydning. 
Fra venstre Brian Ziegler, Palle Jørgensen og en medarbejder fra Saltoftehus. 

I midten Lars Marqvardsen og bag ham Christian Ildor og Paw Rasmussen.

Hvert år i februar holder AKBs bestyrelse internatmøde, så der er tid til 
at få drøftet de store linjer i det kommende års arbejde. Således også i år 
og denne gang på Saltoftehus ved Svebølle.

Officiel Dansk Distributør:

Behagelig køling.
Overraskende rolig.

FARVEL TIL TRÆK,
VELKOMMEN SAMSUNG WIND-FREE 

TM

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

www. danskklimacenter.dk
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INTERNAT FOR BESTYRELSEN

Et nyt navn skal helst også sende de rig-
tige signaler til omgivelserne om, hvem 
brancheforeningen er, og hvad den vil. På 
den baggrund var bestyrelsen igennem 
en strategi-brainstorming, som i øvrigt 
bliver gentaget i mindre skala på de ef-
terfølgende ERFA-møder.

Klimamål er ikke til at 
komme uden om
Et andet emne som bestyrelsen forholdt 
sig til, var FNs Verdensmål. FNs 17 Ver-

densmål bliver pejlemærker for 
flere og flere virksomheder og 
organisationers strategier, og 

AKBs holdning til verdensmålene er der-
for også noget som man kan forudse vil 
få stigende betydning. Verdensmålene 
indeholder blandt andet nogle klimamål, 
som er meget oplagte for kølebranchen 
at arbejde med.
Det fik bestyrelsen et godt oplæg og en 
god drøftelse af. Efterfølgende vil der 
blive arbejdet på at udvælge de centrale 
verdensmål, som AKB skal identificere 
sig med.

Har lovet et nyt navn
Som det vil være de fleste medlemmer 
bekendt, lovede bestyrelsen at se på et 
nyt navn til brancheforeningen til erstat-
ning for det noget lange og uhåndterlige 
”Autoriserede Køle- & Varmepumpefir-
maers Brancheforening”. Dette emne 
fyldte derfor en del på bestyrelsesinter-
natet, men en navneleg kunne ikke gøre 
det alene. 

Her er det næstformand Brian 
Ziegler, der er ved at sætte ord 

på den kommende tids strategi
Brancheforeningens nuværende navn 
er både svært at forklare og giver visse 
praktiske udfordringer. Her er det en 
adresselabel på noget modtaget post…

AKB er til for 
medlemmerne

AUTORISEREDE KØLE- & VARMEPUMPEFIRMAERS BRANCHEFORENING

Gør dit firma til medlem 
og få del i godterne

Læs mere på koeleteknik.dk

Ikke medlem af AKB?
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ERFA-MØDER

INFORMATION

ERFA-MØDER

På den seneste runde ERFA-
møder, var et af emnerne et 
kick-off til processen, der 
skal føre frem til det nye 
navn for brancheforeningen, 
som blev lovet på efterårs-
samlingen i november.

Men det handler ikke kun om 
at finde på et navn. Et navn 
sender også signaler om, 
hvem foreningen er, hvad 
den vil og hvad den gør. Der-
for brugte ERFA-grupperne 
også tid på en lille øvelse, 
der udpeger hvilke tilbud for-
eningen skal have på hylder-
ne til medlemmerne, hvad 
visionen for foreningens ar-
bejde skal være, og hvad den 
skal opnå.

Der var et højt engagement 
i alle ERFA-grupperne far 
hovedstaden, Sjælland og 
Midtjylland omkring disse 

ERFA-grupper kastede sig over 
strategi og nyt navn til AKB

Hold øje med datoer for kommende 
ERFA-møder i DIN region: 
På AKBs hjemmeside under 
Medlem af AKB>ERFA-møder 
Eller i arrangementslisten i bunden 
af AKBs nyhedsmail.

ERFA-gruppe Sjælland 

ERFA-gruppe Midtjylland

ERFA-gruppe Hovedstaden

ERFA-grupperne arbejdede 
koncentreret med overvejel-

serne af navn og strategi.

Pro Køleteknik
PRO Køleservice er en del af PRO Elteknik og leverer køle- og klima-
tekniske løsninger til private, detailhandel, erhverv og industri. Pro 
Køleservice har afdelinger i nærheden af Herning, Vildbjerg, Aulum, 
Holstebro, Ringkøbing, Silkeborg, Skjern og Videbæk og er et ISO 
9001-certificeret kølefirma.

BC Køleteknik
BC Køleteknik ligger i Brøndby 
og har som kerneområde salg 
og servicering af alle former for 
køleanlæg og varmepumper til 
såvel erhverv som privat brug.

drøftelser, og der kom meget, konstruk-
tivt input. Herunder kreative forslag til et 
nyt navn. Så ERFA-gruppens medlemmer 
kan være stolte af deres bidrag! Snart får 
Syddanmark og Nordjylland også chan-
cen.

De forskellige inputs vil indgå i bestyrel-
sens kommende drøftelser af det nye 
navn og foreningens strategi.

Kommende ERFA-møder:
ERFA Sjælland og Hovedstaden (fælles-
møde): 8. maj på TEC i Søborg.
ERFA Syddanmark: 2. maj.
ERFA Midtjylland: 13. juni.

Nye medlemmer af AKB
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DET FAGLIGE HJØRNE

Der gælder særlig krav til den vægt, der 
anvendes, når køb eller salg er formålet 
med vejningen.

Et par medlemmer har henvendt sig til 
AKB fordi de er begyndt at få anmærknin-
ger og spørgsmål fra deres auditor om de 
vægte, de anvender. Kort fortalt, så er de 
hidtidige vægte ikke længere ”gode nok”, 
og hvorfor nu det?

I de sager som AKB har set på, drejede det 
sig om, at der gælder særlige krav til de 
vægte som anvendes når formålet med 
vejningen er salg. Det vil sige når der af-
vejes kølemiddel som afregnes med kun-
den – for eksempel i forbindelse med en 
serviceopgave.

En vægt, der benyttes til dette skal have 
en bestemt mærkning – CE- og M-mærk-
ning. 

Det er ikke noget nyt krav, og det er heller 
ikke noget, som kun gælder kølebranchen. 
Det er hele dansk erhvervsliv og dermed ikke 
noget, vi umiddelbart kan få lavet om på.

Medlemmerne har også fortalt om proble-
mer med at kunne finde vægte med den 
rette mærkning, og på dette punkt kan 

AKB konstatere, at det ganske rigtigt ikke 
er alle branchens leverandører, der har 
disse vægte. Men de kan findes ved for ek-
sempel en søgning på internettet.

I 2018 blev bekendtgørelsen om anven-
delse af ikke-automatiske vægte ændret, 
men ikke i forhold til det emne, som er på 
tale her. Kravet om en M-mærkning er ikke 
nyt, men det kan naturligvis være nyt, at 
auditorerne begynder at ”lægge vægt” på 
det.

Sikkerhedsstyrelsen har skrevet en vej-
ledning som beskriver reglerne. Både med 
hensyn til M-mærkningen og de ændrin-
ger som blev indført i 2018 i forhold til re-
verificering.

Find vejledningen på 
www.sik.dk/sites/default/files/2019-03/
vejledning_for_ikke-automatiske_vaegte_
nawi_i_brug.pdf

Har du problemer 
med vægten?

BRENNTAG  
NORDIC

Vi leverer kølemidler og  
varmetransmissionsvæsker  
til hele kølebranchen.

automotive@brenntag-nordic.com
www.brenntag.dk

HFC / HFO / Propan / Isobutan /  
Ammoniak / Ethanol / Glykoler
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DET FAGLIGE HJØRNE

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

Fra d. 1. juli 2019 træder nye krav i 
kraft for varebiler på over 2000 kg og 
til og med 3500 kg tilladt totalvægt. 
Kører du rundt i en varebil i denne 
størrelse, er der et par ting, du skal 
være opmærksom på. 

Varebiler som anvendes til firma-
kørsel, skal registreres
Kører du i en varebil, hvor du transporterer 
gods, som tilhører den virksomhed, der er 
registreret bruger af køretøjet – herun-
der gods, som virksomheden lejer, låner, 
udlåner eller er i besiddelse af med hen-
blik på køb, salg, fremstilling, behandling, 
bearbejdning eller reparation? Så kører 
du firmakørsel, og varebilen skal dermed 
registreres inden d. 1. juli 2019 i Motor-
styrelsen. Undlader du registrering, bliver 
det anset for godskørsel som kræver et 
særligt bevis (som forklaret herunder). Du 
kan derfor få en bøde, hvis varebilen ikke 
er registreret. 

Registrering er ikke nødvendig, hvis du al-
lerede har en tilladelse til godskørsel for 
fremmed regning, og kører firmakørsel 
ved siden af.

Godskørsel for fremmed regning
Det næste, du skal være opmærksom på, 
er, hvis du transporterer gods for frem-
med regning. De nye krav betyder nemlig, 
hvis du er varebilsvognmand, skal du have 
gennemført og bestået en uddannelse 

som varebilsvognmand samt have ud-
stedt en varebilstilladelse fra Færdsels-
styrelsen. Som varebilschauffør skal du 
have varebilschaufførsuddannelsesbevis 
(VUB). 

Disse krav gælder kun, hvis du som chauf-
før eller vognmand kører med gods for 
fremmed regning, som vejer mere end 11 
kg pr. stykgods i en varebil eller vogntog 
(varebil med anhænger) på over 2000 kg 
og til og med 3500kg tilladt. 

Derudover kræves varebilstilladelsen for 
vognmandsvirksomheder, der er etable-
ret på dansk område, og har du allerede 
et blåt chaufføruddannelsesbevis (CUB), 
så har du automatisk samme rettigheder, 
som indehavere af et varebilschaufførs-
uddannelsesbevis (VUB), og skal derfor 
ikke foretage dig noget i forbindelse med 
de nye regler. 

Få din tilladelse eller dit bevis
Som eksisterende varebilsvognmand er 
det muligt at søge om fritagelse for kra-
vet om uddannelse og/eller prøve, hvis du 
enten kan dokumentere, at du igennem 
de seneste tre år har haft en stilling med 
overordnede funktioner i en godstrans-
portvirksomhed, eller at du i perioden 1. 
juli 2017 til d. 30. juni 2019 har drevet en 
vognmandsvirksomhed, som bliver om-
fattet de nye tilladelseskrav til varebiler. 

Nye krav for godstransport i varebiler
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INFORMATION FRA AKB

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: 
495 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

Kvalitet
          -en mærkesag

AUTORISEREDE KØLE- & VARMEPUMPEFIRMAERS BRANCHEFORENING

AKB nyt
NR. 3   I   JUNI 2018   I   36. ÅRGANG

-Love og regler:

Hvad gælder hvornår?

-Nu starter nye ERFA-grupper

-Ny uddannelsespulje

Kom til 

efterårssamling 2018

AKB har fået 

ny hjemmeside

Kvalitet
          -en mærkesag

AUTORISEREDE KØLE- & VARMEPUMPEFIRMAERS BRANCHEFORENING

AKB nyt
NR. 4   I   SEPTEMBER 2018   I   36. ÅRGANG

Kvalitet
          -en mærkesag

AUTORISEREDE KØLE- & VARMEPUMPEFIRMAERS BRANCHEFORENING

AKB nyt
NR. 5   I   DECEMBER 2018   I   36. ÅRGANG

Efterårs-
samling

UDBYTTE, NETVÆRK OG 

HUMOR PÅ ÅRETS

Uddannelsesstanden 

er klar til udlån

Kvalitet
          -en mærkesag

AUTORISEREDE KØLE- & VARMEPUMPEFIRMAERS BRANCHEFORENING

AKB nyt
NR. 1   I   FEBRUAR 2019   I   37. ÅRGANG

Nyt Navn til AKB: 

Hvad skal barnet hedde?

Kom til 

Køle- og Varmepumpeforum 2019 d. 7. marts

AKB’s uddannelsesstand havde taget 
turen til Hirtshals, hvor den var udlånt 
til Kølemadsen A/S til jobmesse d. 12. 
marts 2019. Sammen med de 45 andre 
virksomheder tog direktør, Jens Madsen, 

imod de over 1200 jobsøgende. Ifølge 
”Kølemadsen”, var der mange interesse-
rede i standen, og der blev både talt om 
kølefaget, og delt godt med brochurer 
ud.

AKB’s stand på jobmessen i 
Hirtshals

Dokumentationen skal sendes til Færd-
selsstyrelsen sammen med ansøgningen 
om fritagelse, og efterfølgende vil du få en 
konkret vurdering af det indsendte. 

Har du inden for de seneste 10 år gen-
nemført uddannelsen og bestået prøven, 
der afslutter godsvognmandskurset eller 
bliver du fritaget for kravet, så skal du blot 
udfylde ”ansøgning for varebilstilladelse”, 
og sende til Færdselsstyrelsen. 

For at få et varebilschaufførsuddannel-
sesbevis (VUB) skal du gennemføre en 
grundlæggende kvalifikationsuddannelse 
eller en efteruddannelse som varebil-

schauffør. Fra d. 1. januar 2019 var det 
muligt at gennemføre en kvalifikationsud-
dannelse. Har du et kørekort til kategori B 
og gennemfører kvalifikationsuddannel-
sen, så kan du få et varebilschaufførsud-
dannelsesbevis (VUB). For at få adgang til 
en efteruddannelse, skal du kunne doku-
mentere, at du i perioden 1. juli 2009 til 
30. juni 2019 har haft mindst to års be-
skæftigelse som varebilschauffør. 

Er du interesseret i detaljerne for disse 
krav, og hvordan du får en uddannelse, 
tilladelse og/eller bevis, så kan du læse 
mere inde varebilskrav.dk. Her finder du 
også links de forskellige ansøgningssider. 



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


