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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.
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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. 


