
Nyt medlem efterlyser lige konkurrence:
Mere kontrol, tak!

”License to chill”: 
Sådan bliver de nye certifikater

Slut med 10-kilo:
Nu kommer 5-tons reglen!

4 | 2020
Dansk Køl & Varme
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Priser og yderligere produktspecifikation kan rekvireres på: salg@dkc-klima.dk

Udedel Indedel Touch betjening

Vi er her for at hjælpe
• Altid support og teknikere 

der kan hjælpe on-site

• Altid lagerførende

• Altid markedets 
bedste priser

Velkommen til 
Samsung 
Climate Hub

Samsung Climate Hub er den ultimative integrerbare luft-til-vand løsning til private 
hjem. Udover sit elegante design og nemme touch betjening, sikrer 
Samsung Climate Hub en nem installation, lydsvag drift samt en alsidig styring 
via Wi-fi tilslutning.

Samsung Climate Hub leveres i både mono- og split løsninger med integreret 
tank i 260L. Fås i størrelserne: 5-16kW (mono) & 4-9kW (split).

– Luft/vand løsningen 
til private hjem

Åderupvej 65-67 · 4700 Næstved · Tlf. 55 77 60 90 · www. dkc-klima.dk

Officiel Dansk Distributør:

T.T.T.

Det kommer selvfølgelig ikke bag på 
nogen at ting kan tage tid. Men det 
er vigtigt at være klar over, at især når 
det gælder de ting, der virkelig betyder 
noget for vores branche, så tager foran-
dring altså lang tid. Det er især forenin-
gens politiske resultater, jeg tænker på 
her.

Lad mig give to eksempler. 
I sommers kunne vi i nyhedsmailen for-
tælle, hvordan Dansk Køl & Varme er 
lykkedes med at få ophævet den uigen-
nemtænkte afgifts- og registreringsfri-
hed, der var blevet indført på import af 
kølemidler op til en vis grænse. Fritagel-
sen for afgift og registrering var benzin 
på bålet for den unfair konkurrence, der 
blandt andet skyldes illegale kølemidler.

I dette nummer kan vi fortælle om en 
reform af kølemiddelcertifikaterne. Ef-
ter nytår bliver systemet med A, B, C, 
D-certifikaterne forsimplet, så de fleste 
køleteknikere kun skal brug ét certifikat 
til det meste – herunder de brandbare 
kølemidler, som langt flere i de kom-
mende år får brug for at arbejde med. 
Ændringen betyder desuden, at alle 
kølefirmaer får mulighed for at blive op-
graderet til at arbejde med brandbare 
kølemidler.

Ændringen af certifikaterne skyldes så-
mænd et udspil fra Dansk Køl & Varme 
(fra da vi var AKB) og en god portion 
opfølgende arbejde overfor Arbejdstil-
synet. Jeg vil sige det på den måde, at 
vores strategi har været, at læne os op 
ad dørklokken hos Arbejdstilsynet indtil 
de overgav sig og lukkede os ind.

Det har taget over 2 år at få lavet denne 
ændring, men den bliver en klar forbed-
ring for vores branche.

I øvrigt er det jo sådan, at de fleste men-
nesker i kølebranchen er i branchen i 
mange år – måske hele livet. Så resulta-
ter af denne art, er noget mange i bran-
chen kan få glæde af i mange år. Derfor 
har det været alt besværet værd at skul-
le bruge 2 år på at få denne ændring.

Nå, men vi må videre! Mere kontrol med 
ulovligt arbejde, en garantiordning for 
branchen og meget mere er på vej i 
pipelinen. Hæng på og se resultaterne 
komme ud i de kommende år!  

Søren Bülow
Direktør, Dansk Køl & Varme

Nej, der er ikke fejl i overskriften! 
Bag den korte overskrift gemmer sig en sandhed, som 
har stor betydning for vores brancheforening: 

Ting Tager Tid!
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2020 er året, man måske gerne helt ville 
undvære – eller i hvert fald komme hur-
tigt ud af: Vi savner livet, friheden, sam-
været og det at kunne færdes som man 
vil. Alt sammen bare på grund af nogle 
flagermus i Kina?

Nu hvor chokket har lagt 
sig, og vi lidt har lært at 
leve med Corona, må vi 
erkende at der er rigtigt 
meget, vi er gået glip af 
i 2020: OL, VM i fodbold, 
sommerens festivaler og 
nu også Dansk Køl & Var-
mes årsmøde hos Dan-
foss. Og så endda i år, hvor 
foreningen fylder 75 år.

Men vi kan ikke afholde det planlagte 
møde med respekt for risikoen for Coro-
na. Tænk hvis nogen blev smittet! Med 
hele kølebranchen i karantæne ville 
Danmark for alvor blive lagt ned. 

Vi arbejder i stedet på en specialudga-
ve, hvor vi kan holde generalforsamling 
og årsmøde sammen, men adskilt. Se 
mere inde i bladet og fasthold eller re-
server 6. november til årsmødet i din in-
teresseorganisation! 

Er der mon lys for enden af tunnellen el-
ler fortsætter Coronaen sin hærgen i al 
evighed? En dag vil en vaccine nok give 
os normale tilstande. Men indtil da må 
vi nok se i øjnene, at der i de næste seks 
måneder fortsat vil være små eller større 
udbrud rundt omkring i Danmark, som 
fører til forskellige restriktioner. Derfor er 

det vigtigt at være omstillingsparat og 
holde øje med Regeringens udbud af 
hjælpepakker, som i stigende grad må 
forventes at have fokus på grøn vækst. 

For nyligt var en ændring af bekendtgø-
relsen om 10 kilos-reglen i høring som 

en del af Regeringens 
klimahandlingsplan. 
I ændringen er både 
5 tons, 15 tons og 100 
tons CO2-ækvivalen-
ter i spil i stedet for 
10 kilos-reglen. Dansk 
Køl & Varme har af-
givet et høringssvar, 
hvor vi endnu en gang 
gør opmærksom på 
den manglende kon-

trol af de allerede gældende regler for 
maksimal fyldning. Dansk Køl & Varme 
forudser, at dette problem kun bliver 
endnu større med den foreslåede æn-
dring.

For hvordan kan Regeringen tro, at stør-
stedelen af alle køleanlæg skal fremstil-
les med en fyldningsmængde på under 
5 tons CO2-ækvivalenter, når helt almin-
delige trykluftkølere pludselig må have 
en 3 gange større fyldning, og varme-
genvinding / varmepumpe må indehol-
de 100 tons CO2-ækvivalenter?

Jeg glæder mig meget til at drøfte nog-
le af disse emner med jer på den kom-
mende generalforsamling, som giver 
os en enestående mulighed for at blive 
skarpe på det allervigtigste for vores for-
enings fremtid!

Formandens klumme
Af Christian Ildor
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”Jeg glæder mig 
meget til at drøfte 

nogle af disse 
emner med jer på 
den kommende 

generalforsamling ”
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Det tog mere end 2 år at få det igennem, 
men nu er Dansk Køl & Varmes forslag 
om nye kølemontørcertifikater på vej til 
at blive til virkelighed! Fra 1/1 2021 har de 
fleste køleteknikere kun brug for ét og 
samme certifikat.

De nuværende regler spærrer for den 
grønne omstilling
I takt med udfasningen af HFC-kølemid-
lerne, har flere kølefirmaer fået behov 
for at arbejde med brandbare kølemid-
ler, og det er en udvikling, som kun vil 
fortsætte.

Det var der nok ikke tænkt på, da de 
nuværende regler blev udarbejdet. Som 
det er nu, er det nemlig ikke muligt for 
en køletekniker at få et C- eller D- certifi-
kat (som kræves til brandbare kølemid-
ler over 2,5 kilo), hvis ingen i virksomhe-
den i forvejen har det. Og dermed kan 
virksomheder, der ikke tidligere har haft 
montører med mere end A og B-certifi-
kater, være udelukket fra at opkvalificere 
deres medarbejdere til at arbejde med 
brandbare kølemidler over 2,5 kilo. 

Farvel A, B, C, D. 
Goddag til ét almindeligt kølemontør-
certifikat
Arbejdstilsynet har sendt en ændret 
bekendtgørelse i høring, og indholdet 
flugter med det forslag som Dansk Køl 
& Varme har stillet i samarbejde med 

blandt andet Den jydske Håndværker-
skole.

A, B, C og D-certifikaterne erstattes af ét 
almindeligt certifikat, der gælder til alle 
kølemiddelfyldninger over 2,5 kilo uden 
øvre grænse – bortset fra ammoniak. 
Ændringen har blandt til formål at sikre, 
at alle de køleteknikere, som uddannes 
i de kommende år, er klar til at arbejde 
med brandbare kølemidler og CO2. Det 
bliver de sådan set også uddannet til i 
dag, men ikke alle får et certifikat, der 
tillader det. 

Der indføres samtidig et udvidet køle-
montørcertifikat, som gælder alle køle-
midler. Det vil sige, at det også dækker 
ammoniak. Arbejde med ammoniak 
stiller helt særlige krav og kræver derfor 
dette, særlige certifikat.

I det nye system indgår også et særligt 
certifikat, der kun gælder den arbejds-
plads, hvor køleteknikeren arbejder (ty-
pisk en ”intern” køletekniker). Det svarer 
til det nuværende E-certifikat.

Få det nye certifikat via 
efteruddannelse
Har man i dag kun A eller B certifikat, 
kræver det en efteruddannelse i brand-
bare kølemidler at kunne søge om at få 
det nye, almindelige kølemontørcertifi-
kat.

Slut med ulogiske hindringer:

”License to chill”
Sådan bliver de nye certifikater

Denne uddannelse kan for eksempelvis 
være Dansk Køl & Varmes medlemskur-
sus i brandbare kølemidler. Kursusbevi-
set kan bruges til at ansøge hos DjH om 
det nye, almindelige kølemontørcertifi-
kat.

Dit nuværende kølemontørcertifikat 
er stadig gyldigt
Alle nuværende kølemontørcertifikater 
udstedt efter 2012 er uden udløbsdato, 
og de gælder fortsat efter 1/1 2021. De 
nuværende certifikater bliver derfor ikke 
forældet, men de dækker stadig kun 
det, de er udstedt til. Man kan altså fort-
sat ikke arbejde lovligt med brandbare 
kølemidler over 2,5 kilo, hvis man kun 
har A eller B certifikat. 

Stadig ”fri leg” med brandbare 
kølemidler op til 2,5 kg
Allerede ved mængder under 1 kg 
brandbare kølemidler, er der en væ-
sentlig risiko, hvis noget håndteres for-
kert. Dansk Køl & Varme havde derfor 
foreslået at sætte en særlig grænse for 
de mest brandbare kølemidler (A3), så 
de ville kræve det almindelige kølemon-
tørcertifikat over 1 kilo. En sådan regel 
ville sikre, at personer, der arbejder med 
større mængder meget brandbare kø-
lemidler, ville være ordentligt uddannet.

Men dén ville Arbejdstilsynet ikke være 
med til. Det er derfor indtil videre ikke 
en del af den nye bekendtgørelse. Dansk 
Køl & Varme har dog ikke opgivet idéen, 
fordi sikre anlæg og sikre arbejdspladser 
må være det vigtigste hensyn.
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FINT BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET

AKBs bestyrelse holdt bestyrelsesmøde om eftermiddagen 4. april, og havde invi-teret Arbejdstilsynet til et kontaktmøde med bestyrelsen om formiddagen.

Arbejdstilsynet er en vigtig myndighed for kølebranchen. Blandt andet har Ar-bejdstilsynet ansvaret for reglerne om krav til certifikater for kølemontører og kravet om en ISO 9001. Ved at holde en løbende kontakt med Arbejdstilsynet kan AKB blandt andet opnå at få tidlig in-formation om forhold, der vil komme til at berøre medlemmerne. Og vi har mu-lighed for at få drøftet konkrete forslag 

til ændringer som vores medlemmer har behov for.

Mødet blev brugt på dels gensidig orien-tering om, hvad der sker i henholdsvis Arbejdstilsynet og AKB og dels en åben drøftelse af nogle konkrete forslag og overvejelser. For eksempel blev beskæf-tigelseskravet for de forskellige certifi-kattyper drøftet. 

Det var et succesfuldt og udbytterigt møde, og det er planen at gentage det om et års tid.

4. april fik AKB besøg fra Arbejdstilsynet

Fra venstre forrest Micael Scheer og Katrine Wied Christensen fra Arbejdstilsynet. Til højre for dem er det bestyrelsesmedlemmerne Anders B Hansen og Jørgen Schreiber. Bagved står formand Christian Ildor, direktør Søren Bülow og bestyrelsesmedlem Paw Rasmussen.

Normalt vil et besøg fra Arbejdstilsynet måske udløse rynker i panden eller en kold rislen ned ad ryggen, men dette besøg var en fornøjelse og helt efter aftale.

AKB NYT  I  NR. 2  I  APRIL 2018
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NY VE-GODKENDELSESORDNING

Den nuværende godkendelsesordning, der udover varmepumper også omfatter blandt andet sol- og vindenergi, blev ind-ført i Danmark på baggrund af EU’s VE-direktiv. VE-direktivet er et led i at sikre udbredelsen af vedvarende energi for at understøtte miljø- og klimapolitikken.

Da man i Danmark skulle indføre ordnin-gen, var der imidlertid ikke vilje til at gøre ordningen obligatorisk. I stedet blev den gjort frivillig og skulle evalueres efter 3 år.

Evalueringen – den såkaldte Lauritzen-rapport - viste, at det stod skidt til med tilslutningen til ordningen, som næsten ingen brugte og med kvaliteten af de in-stallationer, der er blevet gennemført – herunder varmepumper.

Når der ikke er ret mange, der har været VE-godkendte hænger det måske sam-men med, at boligejerne ikke har kendt ordningen og derfor ikke har efterspurgt den. Og mange virksomheder har måske blot som ”altid” henvist til et VPO-med-lemskab eller anden ordning. Eller de har 

installeret uautoriseret uden at have de fornødne kompetencer. 

Et væsentlig potentiale for forbedringEvalueringen af ordningen konkluderer, at der er ”et væsentligt potentiale for forbedringer i varmepumpernes årlige gennemsnitlige effektivitet, og at dette i langt overvejende grad hører under in-stallatørernes ansvarsområde.”

Evalueringen peger på nogle forslag til, hvad der skal sikre en højere kvalitet. Blandt andet:

∆  Bedre uddannelse af installatører.∆  Krav om et kvalitetssikringssystem.∆  En løbende kontrol af anlæggene.∆  Uvildig kontrol af anlæggene.
∆  Sanktioner overfor installatører, der ikke lever op til et vist kvalitetsniveau i installationer og service.
∆  Eventuel offentligt tilskud varieres alt efter hvor høj virkningsgrad anlægget har.
∆  Indføre krav om at det årlige eftersyn skal udføres af en VE- eller VPO-instal-latør.

Godkendelsesordning for varmepumper har ikke virket. Nu skal den laves om.
I 2013 blev den såkaldte Vedvarende Energi-Godkendelsesordning (VE-G) indført. Ordningen skulle sikre en højere kvalitet i installation af ved-varende energi i boliger ved at gøre det synligt for boligejerne, hvem der var godkendt til at installere vedvarende energi. Men meget få virksom-heder er blevet godkendt og kvaliteten har ikke været i orden.

Her startede det: I april 2018 havde 
bestyrelsen (for AKB) inviteret 
Arbejdstilsynet til en drøftelse 
af blandt andet behovet for nye 
kølemontørcertifikater.

De nye kølemontør-
certifikater 
(over 2,5 kg fyldning)
Type 1: 
Almindeligt certifikat. 
Alle kølemidler uden øvre grænse, 
men undtagen ammoniak.

Type 2: 
Udvidet kølemontørcertifikat. 
Alle kølemidler uden øvre grænse.

Type 3: 
”Særligt” kølemontørcertifikat. 
Kun til anlægget på den virksom-
hed, hvor kølemontøren er ansat. 



TEMP  4 | 20208 TEMP  4 | 2020 9

BRENNTAG  
NORDIC

Vi leverer kølemidler og  
varmetransmissionsvæsker  
til hele kølebranchen.

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

HFC / HFO / Propan / Isobutan /  
Ammoniak / Ethanol / Glykoler

Snart er det 
slut med 10-kilos reglen
Fra 1/7 2021 bliver 10-kilos reglen for maksimal fyldning på nye HFC- 
anlæg erstattet med en begrænsning på 5 tons CO2-ækvivalenter. 
Dansk Køl & Varme mener, det er den rigtige vej at gå, men tror at den 
nye regel går en hård virkelighed i møde.

Klimahandlingsplanen gør 5-tons til 
virkelighed
En del af sommerens politiske aftale om 
en klimahandlingsplan var en ændring 
af den nuværende 10-kilos grænse for 
nye, HFC-fyldte køleanlæg til at blive en 
5-tons CO2-ækvivalent grænse. Den nye 
bekendtgørelse om dette er i skrivende 
stund i høring. Formentlig gennemføres 
den som i udkastet, men der må tages 
et lille forbehold på dette punkt. Hold 
øje med nyt om dette på vores hjem-
meside og i nyhedsmailen.

Idéen med at regne i CO2-ækvivalenter 
i stedet for kilogram er, at det gør det 
mere attraktivt i nogle sammenhænge 
at bruge kølemidler med mindst mulig 
GWP. Dansk Køl & Varme støtter derfor 
op om princippet, som vi også selv har 
foreslået at anvende.

Flere undtagelser
Allerede i den nuværende udformning, 
er der undtagelser fra 10-kilos reglen for 
varmepumper og varmegenvindingsan-
læg som må indeholde op til 50 kg.

I den nye bekendtgørelse er grænsen 
for disse sat til 100 tons CO2-ækvivalen-
ter. Desuden er der tilføjet en ny und-
tagelse for trykluftkøletørreanlæg på 
15 tons CO2-ækvivalenter. Det er ikke 
begrundet hvorfor lige netop denne 
gruppe er undtaget på denne måde, og 
da der teknisk set ikke er den store for-
skel til andre køleanlæg, har Dansk Køl 
& Varme i sit høringssvar derfor spurgt, 
hvorfor ikke alle køleanlæg så sættes til 
15 tons CO2-ækvivalenter?

Fortsættes side 10

Ændringen indebærer, 
at et anlæg med for 

eksempel 134a maksimalt 
må  indeholde 3,5 kg. 

Med 410a er det 2,4 kg. 
og for R32 er det 7,4 kg.

5-tons 
CO2-ækvivalenter
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§
Ahlsell Danmark ApS 
Salgsafdelingen tlf. 43241717  
Hovednr. tlf. 43241700
ahlsellref@ahlsell.dk
www.ahlsell.dk

3 modeller:
Hitachi Yutaki S 

kompakt model uden vandbeholder
3 størrelser: mini, medium & big

A+++

Hitachi Yutaki S Combi 
kompakt alt-i-et system inklusiv 

varmtvandsbeholder.
A+++

Hitachi Yutaki M 
kompakt model til udeinstallation 

A+++

Mod fremtidens CO2 mål!
Hitachi Yutaki A2W varmepumper er 
din løsning ved:

• Udskiftning af oliefyr
• Udskiftning af naturgas
• Ønsker en miljøvenlig opvarmning

Hitachi Yutaki kan kombineres med 
solvarme

5-tons reglen får ikke den ønskede 
effekt uden mere kontrol
Idéen med 5-tons reglen er, at der vil 
komme mindre GWP ud i nye kølean-
læg og derved reduceres også den GWP 
som risikerer at slippe ud i forbindelse 
med lækager og service med videre.

I praksis overtrædes 10-kilos reglen dog 
allerede i dag hist og her. Dansk Køl & 
Varme anmelder den slags overtrædel-
ser, hvor vi kan komme til det, men vi ef-
terlyser også hele tiden en mere effektiv 
kontrol. 

Når grænsen nu sænkes til 5-tons, vil 
problemet med snyderi uundgåeligt 
blive større. Der er derfor behov for en 
betydeligt stærkere kontrol. Ellers får 
5-tons reglen næppe nogen effekt, står 
der i Dansk Køl & Varmes høringssvar til 
Miljøministeriet.

Det er også et åbent spørgsmål, hvor 
grænsen imellem et køleanlæg og en 
varmepumpe egentlig går? Mange  
varmepumper kan ”køre baglæns” og 
lave køling. Det kan omdøbe køleanlæg 
til varmepumper og dermed udhule  
klima-gevinsten i ændringen.

Bekendtgørelsen om 10-kilos reglen 
(”Bekendtgørelse om regulering af visse 
industrielle drivhusgasser”) indeholder 
i øvrigt også en bestemmelse om, at 
overtrædelser straffes med bøde eller 
op til 2 års fængsel. På dette punkt me-
ner Dansk Køl & Varme, at konsekven-
serne ved at snyde er for små i forhold 
til gevinsten. Miljøstyrelsen giver nemlig 
normalt bare en løftet pegefinger (ind-
skærpelse), men Dansk Køl & Varme 
efterlyser, at de rent faktisk følger be-
kendtgørelsen og uddeler bøde med 
det samme.
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Bo-Vent Køleteknik ApS, der ligger i Nør-
resundby, er nyt medlem af Dansk Køl & 
Varme. Virksomheden blev i 2015 sene-
ste skud på stammen i den familieeje-

de Bo-Vent koncern, hvor Bo-Vent A/S, 
Bo-Akustik A/S og Bo-Vent Entreprise 
A/S danner de sidste tre dele. 

Mere kontrol giver større 
retfærdighed i branchen
Mere kontrol vil sikre lige konkurrence i branchen, 
mener Trine Borup fra Bo-Vent Køleteknik ApS.

Af Morten Ravn

Selvom Trine Borup ikke går meget op i 
titler, og betegner sig selv som den stør-
ste piccoline af dem alle sammen, og 
der heller ikke står direktør på hendes 
visitkort, har hun siddet (med) for bor-
denden siden 2013. Det lå dog ikke i Tri-
ne Borups egne kort, at hun skulle tage 
over. Men som færdiguddannet cand.
merc. skulle hun have lidt erhvervserfa-
ring, mens hun søgte job. Så mens Tri-
ne Borup fik fingrene ned i økonomi og 
planlægning og meget mere, fandt hun 
ud af, at Bo-Vent var en ret spændende 
virksomhed, så hun blev hængende. 

Gevinst med ISO 9001 certificering
Trine Borups største udfordring har 
været virksomhedens ISO 9001 certi-
ficering i 2015, som var nødvendig, da 
virksomheden ville fokusere på større 
køleopgaver.

”Når man ikke har arbejdet med ISO 
9001, har man en form for ærefrygt for 
at få sin virksomhed igennem. Det var 
svært, men det var faktisk også spæn-
dende at komme rundt i alle processer i 
virksomheden. Hvem gør hvad og hvor-
når? I ledelsen er vi ret enige om den 
måde, vi ønsker at drive virksomheden, 
så vi fik bygget kvalitetsstyringen op 
omkring det, vi lavede i forvejen, og fik 
det tilpasset, så det lever op til ISO. Det 
har helt klart været en gevinst, da vi har 
fået en endnu bedre indsigt i kernefor-
retningen.”

Trine Borup synes også, det er en dag-
lig udfordring og samtidig en stor mu-
lighed at skulle udvikle virksomheden. 
Specielt når hun ikke har så mange år 
på bagen. 

For Trine Borup er det vigtigt, at Bo-Vent 
skal være et rart sted at arbejde. For hvis 

ikke man kan lide at komme på arbejde, 
så trækker man ikke i samme retning. 

”Derfor er det også vigtigt for mig, at 
”mine drenge” helst skal have lyst en kop 
kaffe og komme ind og sige hej, når de 
kommer hjem fra en opgave. Det er der, 
jeg finder ud af, om de har udfordringer, 
og om der er noget, jeg kan gøre for at 
gøre deres hverdag nemmere.” 

Vil kæmpe for mere kontrol
Trine Borup vil specielt kæmpe for mere 
kontrol i branchen, og det er hovedårsa-
gen til, at Bo-Vent Køleteknik skal være 
medlem af Dansk Køl & Varme, da Trine 
Borup mener, at man ikke kan tillade sig 
at brokke sig over noget, man ikke forsø-
ger at påvirke.

Trine Borup mener, det er godt, at man 
fra politisk hold gør meget for at beskyt-
te naturen, for hun går selv meget op i, 
at vi skal passe på naturen og miljøet. 

”Jeg synes også, det er godt, at der inden 
for vores område er krav om ISO-certifi-
cering for, at man må arbejde med store 
køleanlæg. Men jeg synes, det er meget 
kritisabelt, at der ikke er mere kontrol, 
og at der ikke gøres mere for at hånd-
hæve lovgivningen. Mange laver noget, 
de ikke må det og kommer galt af sted.”

”Hvis der kommer sikkerhed for, at alle 
rent faktisk lever op til reglerne, sikrer 
det også en mere lige konkurrence i 
branchen. Jeg synes faktisk ikke, det er 
fair, at vi følger reglerne, og at vi afholder 
omkostninger til videreuddannelse og 
ISO certificering, når andre er ligeglade 
og kan underbyde opgaverne, fordi de 
ikke har de samme omkostninger for-
bundet med det, som vi har.” 

Trine Borup fra Bo-Vent Køleteknik 
i Nørresundby, der er nyt medlem 

i Dansk Køl & Varme, vil specielt 
kæmpe for større kontrol i branchen. 

Hun mener, at hvis alle lever op til 
reglerne, sikrer det også en mere lige 

konkurrence i branchen.
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CO2 BOOSTERANLÆG
Trinløs tilpasning af kuldeydelsen til det aktuelle behov sikrer et minimum antal starter, 
mindsker risikoen for væskeslag og maksimerer levetiden for kompressoren.

Semihermetisk kompressor med krumtapvarme, høj- og lavtrykspressostat, CRII kapa-
citetsregulator for trinløs kapacitetsregulering 50-100% inkl. styring med display, luftkølet 
kondensator med hastighedsregulerede ventilator(er), receiver med væskeafgangsventil, 
skueglas, isoleret sugerør, samt væskerør monteret med filter og skueglas i vejrbestandigt hus.

Hovedafbryder og kompressorkontaktor.

Sugegas-trykgas- og omgivelsestemperaturtransmittere, samt høj- og lavtrykstransmittere.

ECOLITE CONDENSING UNITS
Den høje COP og den indbyggede ventilator 
muliggør lavtemperaturdrift med R448A

Den bæredygtige serie af CO2 racks 
er miljøvenlig og har samtidig et 
lavere årsenergiforbrug end en 
traditionel HFC-løsning.

Boosteranlæggene er designet 
med særlig fokus på kapacitets-
regulering og driftsikkerhed.

Anlæggenes eltavler er fabrik-
sindstillet og er med til at sikre 
en hurtig installation og en nem 
opstart.

Kontakt teknisk afdeling for at få 
den optimale dimensionering til 
netop din køle-/frostopgave.

Ved første køb af et SCM Boosteranlæg tilbyder vi en dags gratis 
opstart- og indreguleringsassistance

Desværre ramte den også Dansk Køl & 
Varmes årsmøde, der ikke kan gennem-
føres som planlagt på grund af coro-
na-forholdsregler. 

Noget helt andet er, at den generelle 
usikkerhed omkring corona-situationen 
også har fået Dansk Køl & Varme til at 
overveje, om der kunne være en for stor 
risiko ved et stort årsmøde med fest og 
alt, hvad vi plejer at have. Vi vil nødigt ri-
sikere at sende hele branchen i 14 dages 
karantæne!

Bestyrelsen har derfor besluttet, at ud-
skyde årsmødet i den udgave, som tidli-
gere er annonceret. Vi udskyder det til 5. 
november 2021, som Danfoss med glæ-
de har reserveret til os. Så ingen behø-
ver at gå glip af det flotte og spænden-
de årsmøde på Danfoss og Alsik hotel, 
men der går altså et år mere.

I stedet holdes der enten 
et opdelt årsmøde 2 ste-
der i landet, så vi er to 
grupper med op til 
50 i stedet for ét stort 
årsmøde med de op 
imod 100 deltagere 
som vi ellers plejer at 
være. Eller også bliver 
vi nødt til at skære hele 
arrangementet ned til et 
årsmøde via internettet. 

Om det bliver det ene eller det andet 
kommer an på de forskellige restriktio-
ner og forholdsregler som Regeringen 
indfører. 

Uanset, hvad det ender med bliver års-
mødet fortsat den 6. november.

Den endelige beslutning bliver truffet 
efter deadline på dette blad. Men du 
kan læse mere om årsmødet på for-
eningens hjemmeside, hvor vi vil opda-
tere med nyt, efterhånden som brikker-
ne falder på plads.

Vi håber du vil være med til en inspire-
rende dag, og en dag som er vigtig for 
vores branche Især er der generalfor-
samlingen, hvor man som medlem kan 
få direkte indflydelse på, hvem der skal 

lede foreningen, og hvor vi skal 
stemme om en ny garan-

tiordning for branchen.

 Vi ses den 
6. november!

Corona flytter 
Dansk Køl & Varmes årsmøde
Corona-virussen har haft mange omkostninger og er kommet på tværs 
af mange begivenheder, som mange ellers havde set frem til.

Læs nyt 
om årsmødet på 

www.
koeleteknik.dk



Stop med at spilde værdifuld varme! 
- Udnyt energien med varmegenvinding
DK-Heat Recovery System er en enegieffektiv løsning, der 
skåner miljøet ved at omdanne “spildvarme” til værdifuld  
energi gennem varmegenvinding.

DK-Heat Recovery med 
interne varmevekslere 

DK-Heat Recovery System med interne 
varmevekslere er en yderst energieffektiv 
løsning. 

Varmengenvindingstanken kan kombineres 
med et køleanlæg som hos f.eks. slagtere 
restauranter og bagerier mm., eller i  
kombination med flere kølesystemer.

På forspørgsel kan de interne  
varmevekslere kan også leveres for:
CO2 subkritisk og R410A (45 bar driftstryk)
CO2 transkritisk (120 bar driftstryk, 150 °C)

Udnyttelse af varme i et 
konventionelt system

100 %

0 %

Udnyttelse

40 K 5 K
Medium temperaturforskel Δ tm

DK-Heat Recovery UDEN 
vand flow i anlægget

Udnyttelse af varme i et  
DK-Heat Recovery system

100 %

0 %

Udnyttelse

40 K 5 K
Medium temperaturforskel Δ tm

DK-Heat Recovery MED 
vand flow i anlægget

DK-sugegasvarmeveksler

Fordele ved at bruge sugegasvarmeveksler 

DK-sugegasvarmeveksleren sikrer kompressoren og optimerer samtidigt 
komprosseranlæggets ydelse ved at underkøle væsken samt sikre en 
overhedning af sugegas.

• En optimal løsning til f.eks. propanlæg med et stort kølemiddelsflow på
grund af sugegasvarmevekslerens lave trykfald.

• Køleanlægget kan yde op til 10% mere afhængigt af driftsområdet.

• Bedre udnyttelse af fordamperen ved mindre overhedning, og dermed
en forbedring af ydeevnen.

• Sikkerheden for kompressoren optimeres, da højere en sugegas- 
temperatur sikrer tør sugegas, og kompressoren beskyttes mod væske.
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CO2 BOOSTERANLÆG
Trinløs tilpasning af kuldeydelsen til det aktuelle behov sikrer et minimum antal starter, 
mindsker risikoen for væskeslag og maksimerer levetiden for kompressoren.

Semihermetisk kompressor med krumtapvarme, høj- og lavtrykspressostat, CRII kapa-
citetsregulator for trinløs kapacitetsregulering 50-100% inkl. styring med display, luftkølet 
kondensator med hastighedsregulerede ventilator(er), receiver med væskeafgangsventil, 
skueglas, isoleret sugerør, samt væskerør monteret med filter og skueglas i vejrbestandigt hus.

Hovedafbryder og kompressorkontaktor.

Sugegas-trykgas- og omgivelsestemperaturtransmittere, samt høj- og lavtrykstransmittere.

ECOLITE CONDENSING UNITS
Den høje COP og den indbyggede ventilator 
muliggør lavtemperaturdrift med R448A

Den bæredygtige serie af CO2 racks 
er miljøvenlig og har samtidig et 
lavere årsenergiforbrug end en 
traditionel HFC-løsning.

Boosteranlæggene er designet 
med særlig fokus på kapacitets-
regulering og driftsikkerhed.

Anlæggenes eltavler er fabrik-
sindstillet og er med til at sikre 
en hurtig installation og en nem 
opstart.

Kontakt teknisk afdeling for at få 
den optimale dimensionering til 
netop din køle-/frostopgave.

Ved første køb af et SCM Boosteranlæg tilbyder vi en dags gratis 
opstart- og indreguleringsassistance

Der har igennem længere tid været 
et ønske om at genopfriske og udvikle 
VPO. Som et led i dette besluttede 
VPO-udvalget (VPOs bestyrelse) 
i sommers, at flytte VPOs se-
kretariat til Dansk Køl & Var-
me. Det skete den 1. sep-
tember 2020. 

Fællesnævneren for Dansk 
Køl & Varme og VPO er, at 
sikre gode varmepumpe-
installationer. Arbejdet i de to 
organisationer er i familie med 
hinanden, og mange af sekretariatsop-
gaverne er også de samme. 

For Dansk Køl & Varmes bestyrelse har 
det desuden været en del af begrundel-
sen for at tilbyde at være sekretariat for 

VPO, at vi dermed kan være med til at 
sikre, at der også fremover vil være en 

ordning, der er målrettet netop vo-
res branche og netop varme-

pumper.

VPO fremover
VPO fortsætter som selv-
stændig organisation. Ef-
ter sekretariatets flytning 

begynder en ny tid, hvor 
VPO blandt andet vil udby-

de kurser i VE-godkendelse og 
ændre sin informationsindsats. På 

længere sigt vil der også komme nye 
initiativer.

Det er kun sekretariatsfunktionen, der 
flytter til Dansk Køl & Varme. VPO har 
indgået aftale med Teknologisk Institut 
som fortsat vil løse de fagligt-tekniske 
opgaver, som de hele tiden har løst for 
VPO. Der bliver derfor ingen ændring i 
VPOs faglige niveau.

Tag godt imod det 
kommende VPO. 

Se mere om VPO på 
www.vp-ordning.dk

Vi ser frem til samarbejdet!

VPO er flyttet ind
Varmepumpeordningen (VPO) som en del medlemmer af 
Dansk Køl & Varme også er medlem af, er på vej mod nye tider.
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De virksomheder, der umiddelbart 
er mest oplagte som medlemmer af 
Dansk Køl & Varme, er de ISO 9001-cer-
tificerede. Derfor udarbejdede Karin 
Larsen fra Sekretariatet en liste over alle 
virksomheder, der opfylder disse kriteri-
er, og som ikke allerede er medlemmer. 
Efterfølgende er alle relevante virksom-
heder fra denne liste blevet ringet op.

Selv om jeg blev taget godt imod, når 
jeg ringede rundt, var det dog ikke et 
medlemskab i Dansk Køl & Varme, der 
stod højest på virksomhedernes dags-
orden. De første mange kontakter stod 
i Coronaens tegn. En del virksomheder 
oplevede en voldsom nedgang i aktivi-
teten, mens der også var en del, der kør-
te nogenlunde uforandret videre. 

Da samfundet begyndte at åbne mere 
op igen, og termometeret i flere uger var 
i den varme ende, havde alle travlt. Og 
travlheden er fortsat ind i september. 
Det har betydet, at en del virksomheder 
endnu ikke har taget endelig stilling, da 
de ikke har haft tid at vurdere fordele 
og ulemper ved medlemskabet. Nogle 
har sagt nej tak, for det var det de kun-
ne overskue på nuværende tidspunkt. 
Nogle mener, at kontingentet er for dyrt. 
 
På trods af stor travlhed er der alligevel 
en del virksomheder, der har takket ja til 
at blive medlemmer, og flere forventes 
at være på vej. Siden sidste generalfor-
samling er det blevet til i alt 10 nye med-
lemmer.

STÅ 
STÆRKERE 
Sådan fik 
vi flere 
medlemmer

For at få flere medlemmer er alle 
relevante, ISO-certificerede 
virksomheder, og som ikke allerede 
er medlem blevet kontaktet, 
og det har resulteret i flere nye medlemmer.

STÅ 
STÆRKERE

Bliv medlem

Vi byder VELKOMMEN
til følgende nye 

medlemmer siden sidst 
(siden juni-nummeret og inden dead-line for dette nummer):

Af Morten Ravn, MRkommunikation

Brochuren, STÅ STÆRKERE, 
fortæller om alle fordelene 

ved at blive medlem.

BE Installationer A/S
Lundvej 50, 8800 Viborg

Hjemmeside: www.be-installationer.dk

Sp/ f Termel
Smæruteigur 6, FO-360 Sandavágur

Hjemmeside: www.termel.fo

Abservice ApS
Borupvej 7, 9510 Arden

Hjemmeside: abservice.dk

Bo-Vent Køleteknik ApS
Bouet Møllevej 15, 9400 Nørresundby

Hjemmeside: www.bo-ventkoeleteknik.dk

Pharma Cold Aps
Baldershøj 19, 2635 Ishøj

(ingen hjemmeside endnu)

DI-Teknik A/S
Støberivej 14, 4600 Køge.

www.DI-Teknik.dk

Jysk Varmeservice 
v/ Mariendal Energi Teknik ApS

Industrivej 42, 9700 Brønderslev
www.jyskvarmeservice.dk
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Corona-virus har været det store samta-
leemne i mange måneder nu, og er der-
for også tit inde i samtalen når sekreta-
riatet er i kontakt med medlemmerne.

I disse samtaler har en typisk fortælling 
fra medlemmet været, at ”det var stille i 
de første 14 dage under nedlukningen, 
men så tog det fart igen. Og nu ligger 
vi vandret!”

Der er naturligvis undtagelser, og som 
man kan se af vores spørgeskemaun-
dersøgelse på hjemmesiden, er Dansk 
Køl & Varmes medlemmer ramt i for-
skellig grad af de økonomiske effekter af 

corona-virus. Især medlemmer, der har 
haft hotel- og restaurationsbranchen 
som gode kunder, har mærket effekter-
ne fra coronaen.

Et generelt indtryk er dog, at service på 
køle- og varmepumpeanlæg er kom-
met tilbage på noget, der ligner fuldt 
niveau. Samtidig har der været stor inte-
resse fra husejere for at få varmepumper 
– en tendens, der uden tvivl har noget at 
gøre med klimadebatten, men måske 
også med, at mange har været tvunget 
til at være mere hjemme, og har haft tid 
til at tænke over forbedringer af boligen.

Analyse:

Er der lys for enden af 
corona-tunnelen?
Corona lukkede Danmark ned i marts måned, og mange frygtede for de 
økonomiske konsekvenser. Sommervarmen gav siden den sædvanlige 
travlhed i kølebranchen. Men hvordan ser fremtiden ud? Ingen ved det 
med sikkerhed, men her er nogle bud.

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

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

K-FLEX ST PLUS
Stort udvalg af isolering fra Europas førende leverandør!

K-FLEX ST PLUS er et komplet sortiment af rørisolering, pladeisolering 
og rørskåle både med/uden bøjle med tiltagende godstykkelse og en af 
de bedste brand- og røgklassificeringer på markedet. 

» Rørisolering
» Pladeisolering
» Rørskåle med/uden bøjle

www.airconteknik.dk

• FIW-kontrolleret B-s2, d0 brand- og røgklassificering
• Lavt energitab (Lambda ved 0 °C = 0,033 W/mk)
• Ingen mikroban (ingen brug af Nitrosan)
• UL, FM, marine- og offshore godkendt
• Tiltagende godstykkelse
• Mu-værdi på 10.000  

TEKNISKE EGENSKABER:



TEMP  4 | 202024

Investeringer i nye anlæg ligger 
stadig underdrejet
Noget tyder til gengæld på, at investe-
ringer i nye køleanlæg ikke er kommet 
op i tempo i samme grad. Nedgang i 
investeringerne mærker mange andre 
brancher end kølebranchen også. 

Restriktioner og usikkerhed om coro-
na-virussen rammer især eksportmar-
kederne. Det gør, at en række af de 
løbende investeringer, som danske eks-
portvirksomheder normalt ville foreta-
ge, er udskudt. Det forplanter sig ned 
til eksportvirksomhedernes forskellige 
danske underleverandører, der også ud-
skyder.

I diagrammet her kan man få et ind-
tryk af, hvordan industriens samlede 
investeringer er blevet parkeret under  
coronakrisen.

Der er ikke statistik for markedet for kø-
leanlæg, men hvis det følger et lignen-
de mønster, kunne det godt se ud som, 
der kommer til at gå en del tid endnu 
før udbuddet af opgaver om nye køle-
anlæg kommer tilbage til det tidligere 
niveau. På den anden side er der måske 
en bedring at se i udviklingen fra 2. til. 3. 
kvartal i år.

Som nævnt rammes Dansk Køl & Var-
mes medlemmer forskelligt, og nogle 
mærker måske derfor ikke så meget til 
dette dyk i investeringerne. Men ten-
densen er nok god at tage bestik af un-
der alle omstændigheder.

2019
Kvartal

1

2019
Kvartal

2

2019
Kvartal

3

2019
Kvartal

4

2020
Kvartal

1

2020
Kvartal

2

2020
Kvartal

3

17 5 6 6 6
-28 -17

Industriens 
forventninger til 
investeringerne

Figuren viser en indikator for industriens forventninger til de 
kommende investeringer. Et positivt tal fortæller, at industrien 
forventer stigende investeringer. Et negativt tal viser en 
forventning om faldende investeringer. 
Kilde: Danmarks Statistiks ”Vurderinger i industrien, 
kvartalsvis efter indikator, branche”.

Christian Ildor, formand for Dansk Køl & Varme
Vi må nok se i øjnene, at der i de næste seks måne-

der fortsat vil være små eller større udbrud rundt 
omkring i Danmark, som fører til forskellige restrik-
tioner. Derfor er det vigtigt at være omstillingsparat 
og holde øje med Regeringens udbud af hjælpe-
pakker, som i stigende grad må forventes at have 

fokus på grøn vækst.

Vurde-
ring:

Claus Bo Jacobsen, adm. direktør, H. Jessen Jürgensen A/S
Corona-krisen ramte branchen hårdt, men det gik heldigvis 

ikke så galt som vi havde frygtet. Resten af 2020 bliver nok fort-
sat en kamp for mange, og vi vil desværre også nok se nogle 
konkurser. Det virker for tiden som om der er en relativ lang 

beslutningstid hos kølefirmaernes kunder, men på sigt tror jeg, 
at mængden af opgaver i vores branche kommer tilbage til 

noget nær det normale.

Henrik Lohse, Divisionsdirektør, Ahlsell Danmark, Aps.
Nedlukningen af Danmark i marts måned kunne tydeligt 

mærkes hos Ahlsell. En markant del af omsætningen 
forsvandt og en del projekter blev sat på hold.
Selvom markedet er blevet bedre, er der langt 

til en normalisering.
Normalisering kommer vi ikke til at se foreløbig.

TEMP  4 | 2020 25

Lars Thuesen, Sales Director Cooling Danfoss A/S
Markederne som Danfoss er på, har alle været påvirket af CO-

VID-19. Pandemien har selvfølgelig påvirket Danfoss’ markeder 
globalt især i 2. kvartal.

På trods af COVID-19 er der et massivt globalt fokus på at løse 
klimaudfordringerne. Det står klart, at regeringer både nationalt 
og globalt arbejder på at investere i grønne løsninger og infra-
struktur. Det betyder, at trends som IoT løsninger for supermar-
keder, store varmepumper, overskudsvarme og meget andet vil 

blive en større del af dagligdagen. 
Markederne er selvsagt mere volatile end normalt, og selv om 
vi vil opleve tilbageslag på -10% i salg, så tror vi på, at vi skridt 

for skridt er på vej tilbage til en mere normal situation og vi har 
investeret EUR 130 millioner i innovation.



Bliv Fujitsu forhandler
Har du råd til at lade være?

Hvis du endnu ikke har en konto hos Klimalux, er der god forretning i 
at blive oprettet hurtigst muligt. Så er du klar, når kunderne ringer.

I det brede sortiment af luft-luft og luft-vand varmepumper findes der 
en model til alle danske familie- og boligtyper.

>

Kommer snart på TV2
Fra uge 40 og året ud vil danskerne møde 
vores reklamefilm massivt på TV2. 

Der kommer til at køre ikke mindre end  
3 Fujitsu reklamefilm; 2 om luft-luft og  
1 om luft-vand varmepumper.

www.fujitsu-klima.dk

Den bedste varmepumpe  
til de danske hjem

Fujitsus varmepumper markerer sig  
– ud over en uovertruffen virkningsgrad,  
på det elegante og kompakte design. 

Vores flotte brochurer gør det overskueligt 
for kunden at vælge den rigtige løsning. 
www.fujitsu-klima.dk er i gang med at blive 
opdateret frem mod uge 40, så den står 
klar til at friste og inspirere de besøgende 
med billeder fra kampagnen. 

– en klog beslutning

Vi hjælper dig godt i gang med at sikre efterårets ordrebog
Hvis du har spørgsmål, eller ønsker oprettelse, er du meget velkommen 
til at kontakte Klimalux på tlf. 63 22 33 33 eller info@klimalux.dk

>

Ekstremt lav fejlrate
Blandt installatører er Fujitsu kendt for en 
uovertruffen pålidelighed og lang levetid.

Det giver dig de bedste forudsætninger  
for en sund forretning med Fujitsu.

5 års 
garanti

Overskud  
i hverdagen
Fujitsu Waterstage sikrer dig mærkbare 
besparelser på varmebudgettet, lækkert 
design og lydkomfort i særklasse.

Det giver overskud i hverdagen.

– en klog beslutning

5 års garanti

Waterstage
Luft/vand varmepumper

Der findes en Fujitsu varmepumpe til alle boligtyper – også din.

Prestige

Højtydende varmepumpe  

med Wi-fi styring.  

Prisvindende kompakt 
design og lydsvag komfort.

– en klog beslutning

5 års garanti

VINDER 2018

www.klimalux.dk

Harmony

Kompromisløst designLydsvag komfortPerfekt indeklima

– en klog beslutning

5 års garanti

Fås også  
i hvid
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Corona får – heldigvis – ikke lov til at 
stoppe uddannelsen af nye køletek-
nikere.

I juni måned kom eleverne på hold 
67 igennem den corona-justerede 
svendeprøve.

Her blev det også til en bonze- 
medalje og Dansk Køl & Varme- 
statuette til Louie Friis Hansen
Holbæk Køl A/S.

Nye svende
i en svær tid Disse medlemmer af Dansk Køl & Var-

me var som læreplads med til at sikre 
nye køleteknikere til branchen: Bravida 
Danmark A/S, Pro Køleteknik A/S, Hol-
bæk Køl A/S, Coromatic A/S, Randers 

Køleteknik, Svedan Industri Køleanlæg 
A/S, PVN Køleteknik A/S, Carrier Refrige-
ration Denmark A/S, Johnson Controls 
Denmark Aps, S & H Klimateknik A/S, 
Kemp & Lauritzen A/S og Innoterm A/S.

Tillykke 
til alle!
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DET FAGLIGE HJØRNE

Opstillingskontrol af den samme type anlæg hver gang?

Et medlem skulle installere nogle fær-
digbyggede CO2-enheder flere gange, 
og spurgte derfor, om der skulle udfø-
res opstillingskontrol hver gang? De var 
jo ens, så hvis et anlæg var kontrolle-
ret og fundet OK, var det måske OK for 
alle anlæg magen til?

Men der findes ikke sådan noget som 
type-godkendelse i forhold til opstilling 
af køleanlæg. Det bekræfter Arbejdstil-
synet i et svar til Dansk Køl & Varme.

Trykbærende udstyr i kontrolklasse A el-
ler B skal - inden førstegangs ibrugtag-
ning, flytning fra et opstillingssted til et 
andet, efter en ombygning, større repa-
ration og lign., - være opstillingskontrol-
leret og opstillingsgodkendt. 

Reglerne undtager ikke færdigbyggede 
anlæg, tværtimod: reglerne tydeliggør at 
en opstillingskontrol også gælder for inte-
grerede, komplette, funktionelle enheder. 

Det gør heller ikke nogen forskel, at 
der er tale om det præcist samme kø-
leanlæg. En opstillingskontrol omfatter 
nemlig ikke kun selve anlægget men 
også de omgivelser, hvor et anlæg er op-
stillet - fx adgangsforhold til sikkerheds- 
og betjeningsanordninger, belysning og 
flugtveje mv.

Derfor skal trykbærende udstyr være 
opstillingskontrolleret og opstillings-
godkendt hvis det trykbærende udstyr 
i anlægget er henført til kontrolklasse A 
eller B.

Når det gælder hvem der må udføre og 
dokumentere en opstillingskontrol, skal 
kontrollen udføres og kontrolattesten 
udstedes af inspektionsorganer. Inspek-
tionsorganerne er 3. parts organer ak-
krediteret af DANAK til bekendtgørelse 
nr. 100:2007 (eller af tilsvarende akkredi-
teringsorgan i et andet EU-land).

DET FAGLIGE HJØRNE

Husk at opdatere virksomhedens ISO 9001-system

Brugere af Dansk Køl & Varmes ISO 
9001-system skal huske at opdatere 
bilagene i systemet, hvis der sker æn-
dringer.

Det er tilfældet for bilag 3 (normative 
referencer), der i den seneste tid er op-
dateret med nye lovhenvisninger. Uden 
en opdatering af bilaget henviser ISO 
9001-systemet ikke til den aktuelt gæl-
dende lovgivning.

Desuden er det nødvendigt at opdatere 
bilag 3 hvis man skal VE-godkendes idet 
”Bekendtgørelse om en godkendelses-
ordning for virksomheder der monterer 
små vedvarende energianlæg” er lov-
grundlaget for VE-godkendelse og der-
for er tilføjet listen over normative refe-
rencer. Denne reference bør til gengæld 
udelades hvis virksomheden ikke har/får 
brug for VE-godkendelse.

To offentlige tilskud til varmepumper i 
husstande er fremover betinget af, at in-
stallatøren er godkendt som Vedvaren-
de Energi Installatør til varmepumper 
(VE-godkendt til varmepumper). Det 
har fået mange til at interessere sig for 
VE-godkendelsesordningen og Dansk 
Køl & Varme har fået mange spørgsmål 
på den baggrund.

En god del af henvendelserne fra med-
lemmerne til sekretariatet drejer sig om, 
at virksomheden jo allerede har uddan-
nede køleteknikere og et ISO 9001-cer-
tifikat - skal man så stadig på VE-kursus? 
Og lever ISO-9001 certificeringen op til 
det kvalitetsledelsessystem, man skal 
have for at få VE-godkendelse?

Det korte svar er umiddelbart ja til kur-
sus og ja til, at ISO 9001-certifikatet op-
fylder VE-ordningens krav om et kvali-
tetsledelsessytem.

Men for en køletekniker vil være muligt 
at springe noget af kurset over (søge 

merit). Med hensyn til ISO-systemet skal 
det tilpasses for at leve op til VE-god-
kendelsen. Dansk Køl & Varme har rettet 
henvendelse til Energistyrelsen for at få 
afklaret, hvordan virksomheder med kø-
leteknikere kan søge merit. 

Der er derfor lige nu to muligheder: at 
tilmelde sig et fuldt tredages VE-kursus 
eller, at søge om at springe dele af tre-
dages kurset over. 

Læs mere i vores supplerende vejled-
ning på hjemmesiden  (kræver login) 
under Spørgsmål og svar>Skabeloner 
og vejledninger. I vejledningen kan du 
også finde bekendtgørelserne for de tre 
tilskudsordninger til varmepumper.

Læs her på Energistyrelsens hjemme-
side om den normale procedure, når 
din medarbejder og virksomhed skal 
VE-godkendes: www.ens.dk/ansvars-
omraader/energibesparelser/bygge-
ri-og-renovering/ve-godkendelsesord-
ning

VE-godkendelse: Hvordan gør man?




