
Årsberetning 2020 
Ved Dansk Køl & Varmes formand Christian Ildor 

 
Indledning 
Næsten hele 2020 har stået i Coronakrisens tegn, som i skrivende stund ser ud til at vende tilbage med 

anden bølge, med flere stramninger, lukninger og restriktioner for den enkelte. Det påvirker os alle, og 

således også kølebranchen. Det er svært at se fremad og lægge strategier, når tingene ændrer sig med så 

voldsom hast, som vi har set i det forgangne år.  

I år havde vi således planlagt det store brag af et årsmøde i Sønderborg, med Danfoss som vært, hvor vi 

sammen skulle have fejret at vores brancheforening nu har eksisteret i 75 år. Sådan gik det bare ikke, og 

her sidder vi for første gang online og skal afholde generalforsamling uden al den glans som det egentlige 

årsmøde plejer at kaste over begivenheden. Jeg skal ikke lægge skjul på, at det ærgrer mig fælt ikke at 

kunne holde en festtale i anledningen af 75 året – det må I have til gode. Til gengæld har Danfoss lovet at vi 

må komme igen til næste år, og så må vi indhente det forsømte.  

Uddannelse 

Uvidende om hvilke besværligheder året ville bringe, indledte vi den ny bestyrelsesperiode på Den jyske 

Haandværkerskole med et kombineret internat og kulbrintekursus. Det er nok første gang, at vi som 

branche tog teten og lavede vores eget kursus om kulbrinter, og dermed proklamerede at de, som havde 

været på kursus, set med vores øjne, kunne arbejde lovligt med alle typer kulbrinteanlæg. Det er helt 

sikkert også første gang at en samlet bestyrelse har gået til eksamen – og heldigvis bestod vi alle. Kurset er 

sidenhen blevet året mest efterspurgte kursus for køleteknikere.  

Kulbrintekurset kan kun lade sig gøre, fordi Ahlsells uddannelsespulje har muliggjort at vi har kunnet forære 

materiel til de to skoler. Det er et godt eksempel på at miljøarbejde og FN´s Verdensmål går hånd i hånd, 

for uddannelse gør os i stand til at skabe helt konkrete forandringer i vores håndtering af miljøskadelige 

stoffer i vores hverdag.  

Det politiske arbejde 
Det er rigtigt vigtigt at vores branche har klare rammebetingelser, når det gælder lovgivning og regulering. 

Derfor er den politiske interessevaretagelse en central opgave for foreningen, hvilket i øvrigt også klart 

fremgik af vores medlemsundersøgelse i foråret. Og lad mig fremhæve nogle af de resultater, der er blevet 

skabt i det forgangne år: 

I forbindelse med arbejdet for Klimahandlingsplanen, fremsatte Dansk Køl og Varme seks konkrete forslag 

til hvordan kølebranchen kunne bidrage til regeringens målsætning om 70% reduktion af CO2-udledningen i 

2030. Lad mig for en god orden skyld lige nævne disse forslag:  

1. Øget kontrol med illegal import af HFC-gasser 

2. Øget uddannelsesindsats for anvendelse af naturlige kølemidler 

3. Tilbagerulning af afgiftsfritagelsen for HFC-kølemidler 

4. En skrotningsordning, hvor der ydes tilskud til at afvikle HFC-fyldte anlæg 

5. Central registrering af HFC-fyldte anlæg 

6. Skærpede krav til installation og service af HFC-fyldte varmepumper 



Og hvordan er det så gået med de forslag:  

Øget kontrol med illegal import af HFC-gasser: Kemikaliekontrollen har skærpet tilsynet ved landets 

grænser, så der i dag er en større bevågenhed over for indkomne kølemidler, og det har lagt en klar 

dæmper på den ulovlige import.  

Øget uddannelsesindsats for anvendelse af naturlige kølemidler: Det er min overbevisning at Dansk Køl og 

Varmes kulbrintekursus nu har ført til, at Arbejdstilsynet efter to års betænkningstid nu barsler med nye 

kølecertifikater, så vi fremadrettet uddanner kølemontører til at beherske alle køleteknologier. 

Arbejdstilsynet er ligeledes på vej med to certifikattyper; et almindeligt certifikat og et ammoniakcertifikat.  

Tilbagerulning af afgiftsfritagelsen for HFC-kølemidler: Skatteministeriet har nu helt annulleret 

afgiftsfritagelsen, som set fra vores synspunkt var et fejlskud, og derfor betragter Dansk Køl & Varme det 

som en sejr, at vi igen har ordnede forhold mht. kølemiddelafgifter.  

De sidste 3 forslag er vi stadig i gang med. Vi er ikke i mål endnu, men vi bruger dem blandt andet i 
høringssvar og er lykkedes med at få myndighederne i tale og ikke mindst at få dem til at arbejde sammen 
på tværs af ministerierne.  
 

ERFA-grupperne 
I alle ERFA-grupper er der året igennem blevet afholdt mindst 2 møder. Corona indstillede møderne i en 
periode, men her i efteråret kom vi i gang igen. Dansk Køl & Varme supporterer med indkaldelse til 
møderne, fremstilling af dagsorden samt det praktiske omkring afholdelse af de enkelte møder. 
Branchedirektøren har lagt et stort stykke arbejde i at deltage i samtlige møder, så nyt fra foreningen er 
blevet formidlet overalt i landet, samt bragt nyttig viden fra baglandet tilbage til bestyrelsen. På den måde 
kan vi sammen sætte fælles fokus på de mest presserende emner.  
Tilbage står nu kun ERFA-gruppe Nordjylland som er planlagt til at have første og stiftende møde den 19. 
november.  
Bestyrelsen takker for den store opbakning til det lokale arbejde.  
 

Garantiordning 
På sidste års generalforsamling drøftede vi idéen om at opstarte en garantiordning, til gavn for det enkelte 
medlem, så man blev foretrukket til konkrete køleopgaver. Vi har igennem året diskuteret i bestyrelsen, 
hvordan en sådan kunne udformes, og lidt senere vil ordningen blive præsenteret i detaljer.  
Ordningen kan løbende blive udbygget og forfinet i takt med, at vi lærer omfanget af driftsøkonomien og 
hvordan den modtages af slutbrugerne.  
Garantiordningen er et stort kvalitetsløft for branchen: Nu kan vi udover den økonomiske garanti, 
dokumentere lovligt arbejde, udført af uddannede fagfolk. Jeg håber på at garantiordningen vil blive stemt 
igennem og i årene fremover løbende bliver udbygget med flere komponenter efter behov.  
 

Nye medlemmer 
På internatet besluttede vi at arbejde målrettet videre med en hvervningskampagne for at skaffe nye 

medlemmer, så vi står som en samlet branche med repræsentanter for alle slags kølevirksomheder. Den 

gode gammeldags metode med at tage ud og snakke med mulige nye medlemmer og fortælle dem om 

vores forening, om hvordan vi varetager branchen interesser over for myndighederne, hvilke serviceydelser 

man får tilbudt og ikke mindst hvilke netværk man får adgang til – ja, det var ligesom ikke muligt i Corona-

tiden. Der er derfor fremstillet en brochure, hvor vi har highligted alle fortræffelighederne, ligesom der er 

gjort en indsats på de sociale medier. 



Coronaen har spredt usikkerhed og når vi har henvendt os, har en del virksomheder -forståeligt nok - 

udskudt beslutningen om at blive medlem til senere. Men det er da blevet til 15 nye medlemmer – langt 

flere end i et ”normalt” år. 

Sekretariatet 
Det har været et turbulent år på kontoret i Vestergade 28, Roskilde; ikke blot har personalet skulle forholde 
sig til Corona-restriktioner, med øget hjemmearbejde og pres på branchen. Sekretariatet har skullet 
forholde sig til stor usikkerhed om fremtiden – for hvordan skulle det mon gå alt sammen? Samtidig har de 
nærmest været belejret af div. entrepenørmaskiner og været ramt af nedrivninger i lokalerne, da der er 
blevet omlagt kloak, fjernvarme og vandinstallationer i den ejendom hvor kontoret ligger. For at det ikke 
skulle være nok, har der også været vandskade: Her i sommers strømmede regnvand ved et skybrud 
baglæns op gennem toilettet og ud i kælderen.  
Alligevel har sekretariatet formået at fremstille informationsmateriale, politiske høringssvar, arrangere 
kurser og ERFA-møder, ansætte ny studentermedhjælp og fuld tids kommunikationsmedarbejder. Udover 
selvfølgelig den daglige drift med at servicere medlemmerne og bestyrelsen.  
Vi har også budt velkommen til Varme Pumpe Ordningen (VPO), som er flyttet ind med deres sekretariat, 
og som i dag dagligt administreres af Dansk Køl & Varme.  
Bestyrelsen siger tusind tak for det store arbejde! 
 

Bestyrelsesarbejdet 
Bestyrelsesarbejdet har i år krævet store kræfter af den enkelte, for vi troede at de store sten nu var lagt til 
en jævn og konstant fremgang for brancheforeningen, men jeg må efter nogle år på posten sande at der 
stadig er meget arbejde at gøre. Samtidigt har det også været meget tilfredsstillende at se de fine 
resultater, som vi i fællesskab har nået i år. Og foranlediget af coronaen er vi såmænd begyndt at mødes 
over internettet – det har fungeret fint.  
I indeværende periode har vi måtte benytte os af en suppleant, da Lars måtte trække sig pga. arbejdspres.  
Som formand vil jeg gerne takke alle i bestyrelsen for en stor arbejdsindsats og stort engagement.  
En særlig tak skal lyde til Brian Ziegler, der stopper efter 8 år som bestyrelsesmedlem og før det i et antal år 
som suppleant. Også tak for denne gang til Palle Jørgensen som ligeledes forlader bestyrelsen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


