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Samsung Climate Hub
– Luft/vand løsningen til private hjem

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 
på 260L. Fås i størrelserne: 5-16kW (mono) & 4-9kW (split).

Priser og yderligere produktspecifikation kan rekvireres på: salg@dkc-klima.dk

Udedel Indedel Touch betjening

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

Officiel Dansk Distributør:

Velkommen til 
forandringer

Når man er født i 1900-tallet, virker 2021 
nærmest som et science ficton-årstal, 
men det er det ikke. 2021 er lige om lidt, 
og det bliver vist et år med mange for-
andringer.

Ude på markedet for køle- og varme-
pumper vil flere kunder efterspørge 
anlæg med naturlige kølemidler. Det 
er måske ikke ”nyt-nyt”, men jeg får ef-
terhånden jævnligt opringninger om 
forskellige spørgsmål til anlæg med 
naturlige kølemidler eller lav-GWP. Så 
presset fra markedet lader til at være 
stigende.

Vi har en forhåndsaftale med Den jyske 
Håndværkerskole og TEC i Gladsaxe 
om at køre flere kurser i brandbare kø-
lemidler i 2021. Der står flere medlem-
mer på venteliste til det, så det, satser 
jeg meget på, bliver en realitet.

I 2021 bliver 10-kilos reglen ændret, og 
også dette vil påvirke mange medlem-
mer. Det bliver noget lidt andet end 
de oplysninger, vi havde fået til sidste 
nummer af temp. Det kan du læse ba-
gerst i dette nummer af temp.

2021 bliver også en prøvelse for alle, der 
er på markedet for varmepumper i bo-
liger. VE-godkendelsens start og ikke 

mindst de offentlige tilskud til varme-
pumper har mildest talt været kaotisk. 
Men er dit firma ikke allerede VE-god-
kendt, så få det gjort. Fra 1. april er det 
nødvendigt for at udløse et tilskud, 
og der er en vis sandsynlighed for, at 
VE-godkendelse bliver obligatorisk in-
den for et par år. 

Vores søsterorganisation VPO tilbyder 
markedets korteste VE-kursus, hvor du 
samtidig kan blive VPO-installatør. Vent 
ikke til marts med at tilmelde dig kur-
set. Kom på deltagerlisten nu. 

I Dansk Køl & Varme vil der også ske 
forandringer. Blandt andet fra en ny 
bestyrelse og såmænd også i med-
lemsbladet. Fra og med dette nummer 
overtager foreningens nye kommuni-
katør Anni taktstokken som ny redak-
tør af temp. Jeg håber, du kan lide de 
ændringer, som allerede er sket, og de 
som kommer i det nye år. 

Vi er altid glade for feedback, så giv en-
delig din mening til kende eller kom 
med forslag til, hvad vi skal bringe i bla-
det.

Søren Bülow
Direktør, Dansk Køl & Varme
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Med generalforsamlingen bag os er et 
nyt kalenderår næsten begyndt. 

I brancheforeningen har vi brugt meget 
energi på at forstå diverse hjælpepak-
ker og bistå kriseramte virksomheder, 
og den netop afholdte generalforsam-
ling blev heller ikke den store jubilæ-
umsfest, som mange af os havde set 
frem til. Men for mig var det vigtigste, at 
vi trods alle udfordringer gennemførte 
generalforsamlingen og tog vigtige be-
slutninger, som skaber grundlaget for 
fremdrift i den næste 
periode. Her tænker 
jeg navnlig på den 
massive opbakning til 
vores nye garantiord-
ning. Bestyrelsen og 
sekretariatet har lagt 
store kræfter i at få 
konkretiseret og til-
vejebragt nødvendig 
kapital og viden til, at 
vi i dag kan gå i luften 
med en unik branche-
garantiordning. Jeg 
håber, det vil give et 
løft for alle medlem-
mer, at vi snart kan 
tilføje ordet ”garanti” 
til vores relativt nye branchenavn. I før-
ste omgang bliver garantiordningen en 
økonomisk sikring for vores kunder i til-
fælde af konkurs. På længere sigt skal 
vi i fællesskab udbygge den til også at 
omfatte kvalitet i produktet, leverings-
sikkerhed, lovlighed og miljømæssig 
forsvarlighed. 

I disse dage lægger vi sidste hånd på 
vores jubilæumsbog, så den er klar til 
at blive trykt i starten af det nye år. Jeg 
glæder mig meget over den store op-
bakning fra sponsorer, men også fra 
alle jer, der beredvilligt har stillet op til 
interviews og leveret historisk materiale 
og gode bud på fremtidens udvikling. 
Jeg forudser, at det bliver den mest læ-
ste bog i branchen i 2021, og jeg håber 
at den vil skabe debat og stof til efter-
tanke. 

Året går på hæld, 
og det gør min tid 
som formand for 
brancheforeningen 
også. 

Det er mit sidste 
aktive år, så for mig 
skal 2021 dedike-
res til at skabe god 
overlevering til nye 
kræfter og sikre en 
nødvendig kontinu-
itet. Det er en stor 
glæde at opleve, at 
så mange nye virk-
somheder melder 
sig ind i vores for-

ening, og det er min ambition, at tilgan-
gen skal fortsætte, netop fordi vi skaber 
rammerne for fælles interessevareta-
gelse og faglig identitet. 

Jeg ønsker dig på bestyrelsens og egne 
vegne en rigtig glædelig jul og et godt 
nytår. 

Formandens klumme
Af Christian Ildor

Oplev et tidløst design

Se videoen og lad dig imponere!

Tilpasset moderne nordisk boligstil

Prisvindende udedel og indedele

Daikin Altherma 3 H HT 
- den overlegne hydro-split højtemperatur 
luft-til-vand varmepumpe 

Rum- og brugsvandsopvarmning samt køling

Vi dækker ethvert behov!

3

”Det er en stor 
glæde at opleve, 
at så mange nye 

virksomheder 
melder sig ind i 

vores forening, og 
det er min ambition, 

at tilgangen skal 
fortsætte ”
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Jonas Sejer fra Køl og Varmepumpe 
Xperten, Stig Nilsson fra Selantec og 
Peter Olesen fra Kemp & Lauritzen er 
alle nye ansigter i Dansk Køl & Varmes 
bestyrelse. Deres ambitioner med be-
styrelsesarbejdet er forskellige, men 

deres overordnede mål er det samme: 
De vil gerne styrke brancheorganisatio-
nen gennem et stærkere fællesskab og 
en større stemme udadtil. Læs deres 
respektive ambitioner i artiklerne på de 
følgende sider. 

GeneralForsamlinGen
TEMA GeneralForsamlinGen

TEMA

For første gang i Dansk Køl & Varmes historie 
blev årsmødet – eller generalforsamlingen, 
som den blev omtalt i år – live-streamet.

Dem, der deltog, har meldt tilbage, at set up’et fungerede 
fint, om end det naturligvis ikke var ligeså ”festligt”, som 
det plejer. 

Men generalforsamlingen er uanset sin form en vigtig be-
givenhed for Dansk Køl & Varmes arbejde. Derfor er tema-
et for dette nummer af temp: ’Generalforsamlingen 2020’ 

På de næste sider kan du læse om de tre nye ansigter i 
bestyrelsen, om den nye garantiordning og om medlems-
udviklingen i Dansk Køl & Varme.

nye ansigter i 
bestyrelsen

Tekst og foto: Anni M. Wiecka 
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- Bundærligt, så meldte jeg mig kun ind 
i Dansk Køl & Varme, fordi jeg troede jeg 
kunne få ISO’en helt omkostningsfrit. 
Sådan var virkeligheden jo ikke helt, 
fandt jeg ud af, griner Jonas Sejer. 

- Men jeg blev jo sindssygt glad for 
mit medlemskab især på grund af ER-
FA-møderne, tilføjer han.  

Om end de to ovenstående udtalelser 
ikke lyder som en salgstale for at blive 
en del af bestyrelsen i Dansk Køl & Var-
me, udgør de faktisk fundamentet for 
Jonas Sejers mærkesager: Han vil sætte 
kontingentet ned for nye medlemmer 
og gøre fordelene ved at være medlem 
af Dansk Køl & Varme mere synlige. 

- Som nystartet handler det rigtig me-
get om at spare, hvor man kan. Det var 
også tilfældet for mig for to år siden, 
da jeg startede op. Derfor synes jeg, vi 
skal sætte prisen ned til 2000 kroner 
for nye medlemmer det første år. Når 

dét år så er gået, og de har fundet ud 
af, hvad de får ud af deres medlemskab 
– for eksempel ERFA-møderne, hvor de 
lærer andre fra branchen at kende – så 
tænker jeg, at de heller ikke vil have så 
meget imod at betale fuld pris for et 
kontingent, udtaler Jonas Sejer. 

Indsatsen for at få nye medlemmer skal 
stå øverst på bestyrelsens dagsorden, 
mener han. 

- Jo flere vi er i Dansk Køl & Varme, jo 
stærkere står vi, og jo højere kan vi råbe 
op udadtil og vise, at vi eksisterer. Der-
for er det vigtigt, at vi får flere nye med-
lemmer, siger Jonas Sejer.

- Den nye garantiordning er et godt ar-
gument for at komme med, men både 
den og de andre fordele vi har, skal vi 
gøre en større indsats for at fortælle 
om, og det ligger der et vigtigt arbejde 
i, tilføjer han. 

- Når man er lille, skal man være end-
nu bedre til at gøre opmærksom på sig 
selv, og derfor er det vigtigt, at vi gør 
en indsats for at vise, hvem Dansk Køl 
& Varme er, og hvor vigtig en rolle køle-
branchen spiller for samfundet og ikke 
mindst for klimaet, lyder det fra nyt be-
styrelsesmedlem i Dansk Køl & Varme, 
Stig Nilsson. 

Han ønsker større politisk indflydelse 
for Dansk Køl & Varme, og han forestiller 
sig, at det kan ske ved, at man ”forærer” 
politikerne nogle gode eksempler på 
kølebranchens arbejde. 

- De kølevirksomheder, der samarbej-
der med de helt store virksomheder 
og danske supermarkeder, har i flere år 
installeret CO2-anlæg samt køleanlæg 
med brandbare kølemidler og har her-
med bidraget til den grønne omstilling. 
Dét skal vi fortælle politikerne gennem 
konkrete cases, siger Stig Nilsson.

Han tænker, at de gode cases kan være 
en adgang til at fortælle om Dansk Køl & 
Varme, da det netop er medlemmer af 
Dansk Køl & Varme, der skal fremhæves. 

- Dansk Køl & Varme skal være et kva-
litetsstempel, og det arbejder bestyrel-
sen også på. Men vi skal tilbyde med-
lemmerne nogle flere ting. Det kunne 
f.eks. være nogle tjeklister til, hvad der 
skal overholdes for at være ISO-certifi-
ceret. Både for at sikre sin egen stan-
dard på en overskuelig måde, men 
også for at man kan dokumentere over 
for sine kunder, at det er kvalitet, man 
leverer, siger Stig Nilsson. 

Det ville – sammen med muligheden 
for flere kurser – også gøre et medlem-
skab af Dansk Køl & Varme mere attrak-
tivt, mener han.

- Nu har vi de her kurser i brandbare kø-
lemidler, og de er et eksempel på, at vi 
er godt på vej. Men vi skal sætte nog-
le flere ting i system, hvis der er efter-
spørgsel på det, siger Stig Nilsson. 

Han er glad for, han er blevet en del af 
bestyrelsen, og han glæder sig til at 
komme ordentligt i gang med besty-
relsesarbejdet, fortæller han. 

Det er vigtigt, at vi får 
flere nye medlemmer
Da Jonas Sejer for to år siden startede 
sin enkeltmandsvirksomhed Køl & Var-
mepumpe Xperten op, kunne han ikke 
se, hvorfor han skulle være medlem af 
Dansk Køl & Varme. Men nu, efter halvan-
det års medlemskab, er han blevet en del 
af bestyrelsen. 

Vi skal vise politikerne 
de gode køle-eksempler
Stig Nilsson, ejer af Selantec ApS, ønsker, at Dansk 
Køl & Varme skal være mere synlig udadtil. Han 

foreslår, at de gode cases fra kølebranchen bliver 
præsenteret for politikerne, og at brancheorganisati-

onen kan tilbyde medlemmerne endnu mere.
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Ahlsell Danmark ApS 
Salgsafdelingen tlf. 43241717  
Hovednr. tlf. 43241700
ahlsellref@ahlsell.dk
www.ahlsell.dk

BOSCH TØMNINGSAGGREGAT RG4.0 
for alle HFC, A2L og A3 kølemidler

Certificeret i Europa
(Nr. 2018/SX/PV/222)

DECEMBER 
PRIS

• Tømmeaggregat RG4.0
• Skrue-/boremaskine
• Vinkelsliber
• Borehammer
• 2 genopladelige batterier
• Oplader
• Praktisk taske

Tid til de hårde pakker under juletræet

VI ØNSKER ALLE EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR
GeneralForsamlinGen
TEMA

- Jeg har ikke noget erfaring med be-
styrelsesarbejde, så jeg synes, at en 
plads på ”udskiftningsbænken” er en 
god måde at starte på, fortæller Pe-
ter Olesen, afdelingsleder ved Kemp & 
Lauritzen. 

Kemp & Lauritzen er ikke en stor spiller 
på køleområdet som sådan, påpeger 
han, men de er en stor spiller på teknik. 

- Vi har en hel afdeling, der udelukken-
de beskæftiger sig med kvalitetssik-
ring, og det står jo lidt i kontrast til de 
små kølefirmaer, hvor det måske er me-

ster selv eller en af de få andre ansatte, 
der sidder med de her ting. Derudover 
har vi stort miljø-fokus. Både i forhold 
til grøn omstilling, men også i forhold 
til arbejdsmiljø, siger Peter Olesen, som 
for nyligt har gennemført et miljøre-
præsentant-kursus. 

- Det er den verden, jeg kan byde ind 
med noget fra, og det taler ind i min 
motivation for at stille op: Hvis vi løfter 
i en større flok, kan vi bære et tungere 
læs og stå stærkere som branchefor-
ening udadtil, tilføjer han.

peter olesen holder 
skarpt øje fra 
udskiftningsbænken

Peter Olesen vil som ny bestyrelses-
suppleant byde ind med den viden, han 
har fra sin funktion som afdelingsleder ved 
Kemp & Lauritzen i Midt- og Nordjylland.

Næste år er planen - hvis COVID-19 til-
lader det - at vi går tilbage til at afholde 
generalforsamlingen fysisk som et års-
møde. 

Planen er (som det ser ud nu), at gene-
ralforsamlingen og årsmødet skal af-
holdes på Alsik Hotel i Sønderborg den 
6. - 7. november.  

Temp  5 | 202010

2020 bliver forhåbentlig det sidste år, 
generalforsamlingen blev afholdt digitalt
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Dansk Køl & Varme
– nu med garantiordning
Et af de helt store emner på dette års generalforsamling var forslaget 
om den nye garantiordning. Der var bred opbakning blandt de 
stemmeberettigede deltagere til garantiordningen, og derfor kan den 
nye bestyrelse i Dansk Køl & Varme nu arbejde på at implementere 
ordningen.

Af Anni M. Wiecka

Dansk Køl & Varmes nye garantiord-
ning, som blev stemt igennem til årets 
generalforsamling, skal sikre kunden, 
hvis en kølevirksomhed går konkurs, og 
kølevirksomheden har modtaget for-
udbetaling fra kunden.  
Garantiordningen er indbefattet i med-
lemskabet af Dansk Køl & Varme og er 
ikke bare en økonomisk garanti men 
også – måske endnu vigtigere – et sig-
nal om kvalitet. 

Økonomisk sikring af kunden 
Dansk Køl & Varme kan garantere er-
statningsarbejde for op til 50.000 kro-
ner, hvis en konkursramt virksomhed 
har taget imod forudbetaling fra en 
kunde. Det vil sige, at kunden får udført 
erstatningsarbejde fra et andet med-
lem af Dansk Køl & Varme, hvis virksom-
heden, man havde lavet en aftale med, 
går konkurs. 

Hvis en kølevirksomhed har modtaget 
forudbetaling fra mere end én kunde, 
vil garantien på de 50.000 skulle deles 
mellem de kunder, som virksomheden, 

har taget imod forudbetaling fra. Er der 
to kunder, som har forudbetalt til én kø-
levirksomhed, vil hver kunde altså kun-
ne få udført arbejde for 25.000 kroner. 
Grænsen på de 50.000 er et kvalifice-
ret bud på et beløb, der har betydning 
for kunden, men det første år kommer 
til at afsløre, hvordan garantiordningen 
bliver taget imod, og på baggrund af 
det, kan det også være, at beløbsgræn-
sen bliver ændret. 

Det vigtigste er dog heller ikke den 
økonomiske garanti i ordningen: Det er 

 tr
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signalet om stabilitet og kvalitet. 

Et signal om kvalitet
Garantiordningen skal være et signal 
til kunderne om, at man som virk-
somhed går op i både stabilitet og 
kvalitet. Det fordi man går op i at sik-
re kunden, og fordi man har en bran-
cheforening i ryggen, der har lovligt 
arbejde, kvalitet og grøn omstilling 
som mærkesager.

Kunderne skal foretrække medlem-
mer af Dansk Køl & Varme frem for 
andre, og det skal garantiordningen 
være led i. Det kan den ikke gøre 
alene, men sammen med de oven-
nævnte mærkesager. 

Derudover kan garantiordningen 
også være et trækplaster for nye 
medlemmer.

- Jeg var i dialog med en repræsen-
tant fra en kølevirksomhed, som 
spurgte, om vi havde en garantiord-
ning. Jeg fortalte ham, at vi skulle 
stemme om det på generalforsam-
lingen, og dertil svarede han, at det 
var en afgørende faktor for, at han vil-
le være medlem af Dansk Køl & Var-
me. Derfor glæder det mig, at vi snart 
kan overbringe ham og sikkert også 
andre kølevirksomheder den gode 
nyhed, udtaler bestyrelsesformand 
for Dansk Køl & Varme, Christian Ildor.

Når den nye bestyrelse har fastlagt 
vedtægterne for garantiordningen 
og får nedsat et godkendelsesud-
valg, vil der komme flere oplysninger 
om, hvornår garantiordningen træ-
der i kraft. 

Hvad tænker 
medlemmerne om 
garantiordningen? 

Garantiordningen blev stemt igen-
nem ved et bredt flertal, men hvad 
siger medlemmerne om garantiord-
ningen? 

Jeg laver mest service og vedlige-
holdelse, så forudbetalingsgaranti-
en giver ikke så god mening for mig. 
Men det er for foreningens bedste at 
få flere medlemmer, og derfor bak-
ker jeg også op om den, fordi det 
særligt er det, den kan bruges til. 
- Helge Mærsk Bjerg, 
Bjerg Køle Service ApS 

Jeg synes, garantiordningen er en 
fantastisk idé. Det er et rigtig godt 
signal at sende udadtil, og derfor 
kommer jeg også til at bruge det 
nye logo, når det kommer, i min mar-
kedsføring. 
- Jan Dalgaard, 
Dalgaard Køleteknik ApS

Jeg ser det som en fordel for nystar-
tede, at der er en garantiordning, da 
det giver en vis tryghed, og det er 
nok også en fordel for medlemmer, 
der arbejder med mindre kunder. Så 
det er fint nok, den er der, selvom 
vi nok ikke kommer til at gøre brug 
af den, da vores kunder primært er 
større virksomheder. 
- Michael Hansen, 
Gramstrup Køling A/S
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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

Cubo2 Aqua er en højeffektiv Condensing Unit  til trans- eller subkritisk drift, 
udstyret med BLDC kompressor med variabel hastighed for optimal ka-
pitetsregulering.

Den er kompakt, let at installere og kan kommunikere direkte med rumsty-
ringen.

Kontakt vores salgsafdeling for tilbud på komplet sæt anlægskomponenter.

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

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

Besøg vores webshop

Billeder fra 

årets digitale 

generalforsamling



Velegnet til:
• Hospitaler
• Laboratorier
• Farmaceutiske virksomheder
• Offentlige lokaler
• Kontorbygninger

Der er et stigende behov for at kunne tilbyde airconditionløsninger, som garan-
terer en høj og korrekt hygiejne af luften indendørs. Dette er især gældende på 
hospitaler, plejehjem og andre steder, hvor der er høje krav til luftkvaliteten.  

UV-lys med kortere bølgelængder dræber blandt andet bakterier. Apparater, der 
er afstemt til denne del af lysspektret, anvendes effektivt i kliniske omgivelser til 
inaktivering af infektiøse aerosoler og kan reducere nogle viras evne til at overleve. 

Luftbåren virus, der indeholder enkeltstrenget RNA (ssRNA), reduceres med 90% 
med en lav dosis af UV-lys. Kravet til UV-dosis øges for RNSvira, der findes på 
overflader. En tidligere undersøgelse har vist, at 10 minutters UV-lys inaktiverede 
99,999% af de testede CoV’er, SARS-CoV og MERS-CoV.

• Specielt tætningsmateriale for CO2

• For transkritiske CO2 systemer

• Maks arbejdstryk 140 bar

• Temperaturområde: -40 °C - 149 °C

• Specielt designet hul i kuglen for at undgå

væskeindespærring når ventilen er lukket

Kugleventil for transkritisk R744 / CO2 140 bar

FCZ-H 
Fancoil med desinficerende lys
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Den er kompakt, let at installere og kan kommunikere direkte med rumsty-
ringen.

Kontakt vores salgsafdeling for tilbud på komplet sæt anlægskomponenter.

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

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

Besøg vores webshop

Som det fremgår af tekstboksen ne-
derst på siden, har vi siden sidste udgi-
velse af temp fået fem nye medlemmer. 
De bidrager til, at Dansk Køl & Varme 
kan ”Stå Stærkere”, og de er alle resul-
tatet af en skærpet indsats for at få nye 
medlemmer. 

Ved sidste års generalforsamling blev 
der sat en målsætning om at få 20 nye 
medlemmer i Dansk Køl & Varme inden 
for et år. I den forbindelse blev der udar-
bejdet informationsmateriale i form af 
brochuren ”STÅ STÆRKERE” og hjem-
mesiden blivmedlem.koeleteknik.dk/, 
som præsenterer fordelene ved at være 
medlem af Dansk Køl & Varme. 

I året fra sidste generalforsamling kom 
15 nye medlemmer. Dét, synes vi selv, 
er ganske godt coronakrisen taget i be-
tragtning. Vi stopper heller ikke indsat-
sen for at komme til at stå endnu stær-
kere med endnu flere nye medlemmer, 
selvom året er gået. 

Vi står stærkere, 
end vi gjorde for et år siden
På generalforsamlingen 2019 blev der lagt et mål: Dansk Køl & Varme 
skulle have 20 nye medlemmer inden for det næste år. Dét år er nu 
gået, og vi er ikke i mål, men vi er godt på vej.

Combikøl aps
Skagen Landevej 841, 9800 Hjørring
www.combikol.dk

Dansk Køle service aps
Geminivej 64, 2670 Greve
www.dansk-kole-service.dk 

oK energiteknik a/s,
Dybendalsvænget 3, 2630 Taastrup
www.ok-energiteknik.dk 

Vipe Teknik v/ peter Hansen
Låsbyvej 12, 2610 Rødovre
www.vipeteknik.dk

mDFJ aps 
Hovedgaden 33, 
6933 Kibæk 

STÅ 
STÆRKERE

Bliv medlem

Brochuren STÅ 
STÆRKERE be-
skriver, hvordan 
et medlemskab i 
Dansk Køl & Varme 
kan styrke både 
din virksomheds 
økonomi, viden og 
netværk.

Vi byder VELKOMMEN til følgende 
nye medlemmer siden september-nummeret 
(og inden deadline for dette blad):

GeneralForsamlinGen
TEMA
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Jubilæumsbogen: 
et unikt indblik i 
kølebranchens historie

Dansk Køl & Varme har 75-års jubilæum i 
år. For at fejre det har bestyrelsen i Dansk 
Køl & Varme besluttet at samle kølebran-
chens historie i en jubilæumsbog fortalt 
gennem medlemmerne. 

Af Anni M. Wiecka 

Ozonhulskrisen, køleteknikeruddan-
nelsens oprettelse, termoventilen og 
de medhjælpende hustruer. Alt og alle 
sammen har de spillet en rolle for køle-
branchen, som den ser ud i dag. 
Af samme grund er det nogle af kapi-
teltitlerne i Dansk Køl & Varmes jubilæ-
umsbog.

Direktør for Dansk Køl & Varme, Søren 
Bülow, og formand, Christian Ildor, har 
nøje udvalgt elleve nedslag i kølebran-
chens historie de seneste 75 år. De er 
blevet til kapiteltitler i en helt ny jubi-
læumsbog, som er fortalt gennem per-
sonlige oplevelser. 

- Eksempelvis er der et kapitel om frem-
komsten af nye og naturlige kølemidler, 
og der har jeg sørget for at finde nogle 
medlemmer, for hvem udviklingen har 
haft særlig stor indflydelse på deres pro-
fessionelle liv netop for at gøre kølehi-
storien så nærværende som muligt, si-
ger journalist Astrid Ildor, som har stået 

m e d 

opgaven om at udfolde kølebranchens 
historie gennem grundig research og 
interviews med relevante personer.

På høje tid 
Flere af de personer, der har været vid-
ne til kølebranchens udvikling og de 
konkrete historiske begivenheder, er 
oppe i årene. Derfor er der risiko for, at 
mange informationer ville gå tabt, hvis 

Kølehistorien rummer mange gode og 
gamle minder, og flere af dem kan du 
finde i jubilæumsbogen.  

Foto: Danfoss

man udskød at lave bogen: Både beret-
ninger, men også fysiske levn.

- Jeg har sat mange af medlemmerne i 
sving med at finde gamle billeder frem, 
så det kan blive en udgivelse med gan-
ske meget dokumentation: Materiale 
fra gamle medlemsblade, festbilleder 
og billeder fra hverdagen i kølevirksom-
hederne, fortæller Astrid Ildor. 

Hvordan bogen kommer til at se ud, 
kan vi endnu ikke afsløre, men i løbet af 
februar 2021 får medlemmer af Dansk 
Køl & Varme jubilæumsbogen tilsendt.
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Kære kunde, leverandør og samarbejdspartner 

Alle medarbejdere i Aircon Teknik ønsker dig og dine 

nærmeste en glædelig jul og et godt nytår. 

Tak for et godt samarbejde i det snart forgangne år. 

På gensyn i 2021.

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

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

Glædelig jul til alle

erFa-møder 
i corona-pausen 
Efter en midlertidig corona-pause kom 
fire ERFA-regioner i gang med ER-
FA-møder igen i september. ERFA-re-
gion Nordjylland har ventet på sin tur 
til at starte op, men anden bølge af 
corona-virussen var en stopklods for 
opstartsmødet, som skulle have været 
afholdt i november.

Men ERFA-region Nordjylland skal nok 
komme i gang, når omstændigheder-
ne er i orden. ERFA-møderne i Region 
Sjælland, Midtjylland og Hovedstaden 
blev afholdt digitalt, og kun i Region 
Syddanmark forventer man at gen-
nemføre ERFA-mødet fysisk. 

På Region Midtjyllands møde var det over-
ordnede emne tilskud til varmepumper. Især 
tilskud til erhvervspuljen blev der set nær-
mere på ved hjælp af rådgiver Martin Raaby 
Skou fra EnergySolution.

I Region Hovedstaden blev ISO 9001-systemet 
diskuteret; både kravet om certificering og med-
lemmernes oplevelser med at samarbejde med 
3. partsorganer. Det blev til en god debat om 
fordele og ulemper ved certificering og mulige 
alternativer. 

I Region Syddanmark blev fremtiden drøftet. Fremti-
den for kølemidler, der bliver udfaset, nye kølemidler, 
der kommer til og et fælles ønske blandt deltagerne 
om at gøre noget ved problemet med illegale kølemid-
ler og ulovligt arbejde. 

I Region Sjælland var fokus på salg af 
virksomheder. Oplægsholder Niels Bo 
Nielsen fra Bonorum Partners kom 
med pointer om både salgsprocessen, 
og hvad der påvirker prisen. 
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- Varmt arbejde på systemer med 
HFO-kølemidler kan udlede nogle far-
lige gasser. Det blev jeg ret overrasket 
over at finde ud af på kurset, og det er 
noget af det, jeg har taget med tilbage 
til vores virksomhed, fortæller Christof-
fer Mølgaard Petersen, som er service-
leder ved Kemp & Lauritzen. 

Han deltog på Dansk Køl & Varmes kur-
sus i brandbare kølemidler i september 
og har sidenhen implementeret sin 
viden fra kurset i Kemp & Lauritzens 
praksis. 

Da han mødte ind på arbejdet igen 
efter kurset, holdt han et oplæg med 
nogle af de vigtigste pointer fra kurset.
 
- Jeg fortalte blandt andet om de nye 
certifikater, der snart træder i kraft, 
og hvad det betyder for vores tekni-
kere; altså hvad der skal bygges oven-
på den viden, de har. Jeg fortalte også 
om nogle af de førnævnte risikoer ved 
de her HFO-kølemidler, så vi kan tage 
dén viden med i vores risikovurdering i 
arbejdet med dem, fortæller Christoffer 
Mølgaard Petersen. 

- Hvis vi vil arbejde 
med brandbare 
kølemidler, 
skal vi have den 
rette viden 

Serviceleder ved Kemp & Lauritzen Christoffer Mølgaard Petersen er en 
af de i alt 71 medlemmer af Dansk Køl & Varme, der har været på kursus 
i brandbare kølemidler. Et kursus, der har givet en udvidet forståelse for 
det brandbare arbejde, fortæller han.

Tekst og foto: Anni M. Wiecka 

Efter hans oplæg er 
erfaringerne bredt 
mundtligt ud til de en-
kelte afdelinger og tek-
nikere, og der arbejdes i 
virksomhedens arbejds-
miljøorganisation på en 
skriftlig implementering 
af forholdsreglerne. 

Ro i maven 
I Kemp & Lauritzen prø-
ver man som i mange 
andre kølevirksom-
heder at fremme den 
grønne omstilling, og 
netop derfor tog Chri-

stoffer Mølgaard Petersen på kursus i 
brandbare kølemidler. 

- Vi får flere og flere anlæg med mere 
miljøvenlige kølemidler, hvor mange af 
dem er brandbare og eksplosive. Så når 
det er i den retning, vi går med køle-
midler, så skal vi også have den rette vi-
den til det, mener Christoffer Mølgaard 
Petersen.

Selvom han selv har flere års erfaring 
med at arbejde med brandbare køle-
midler forud for sin et-årige ansættelse 
ved Kemp & Lauritzen, har kurset allige-
vel givet en større ro i maven, fortæller 
han. Derfor vil han også anbefale kurset 
til andre.

- Der er for eksempel en praktisk øvel-
se på kurset, hvor man skal lodde på et 
anlæg; altså tænde ild i nærheden af et 
anlæg, hvor der har været de her gasser 
på. Hvis man ikke har gjort det før, kan 
det godt være lidt angstprovokerende, 
men på kurset gør man det under kyn-
dig vejledning, så jeg forestiller mig, at 
det vil give en person, der ikke har prø-
vet det før, noget mere ro i maven, siger 
Christoffer Mølgaard Petersen. 

Han synes, at Dansk Køl & Varme ved at 
udbyde kurset har ramt plet i forhold til 
behovet i kølebranchen. 

- Det er fint, at vores brancheforening 
stiller de her kurser til rådighed. Det er 
der helt sikkert behov for i branchen, si-
ger han. 

rettelse til forrige 
udgave af temp: 
I temp #4 bragte vi nyheden om de 
svende, der i juni-måned kom igen-
nem den corona-justerede sven-
deprøve. Victor Brouer er afbildet 
sammen med de 17 andre svende 
fra Den jydske Haandværkerskole, 
men vi glemte vi at nævne, hvor 
han er udlært fra i teksten, nemlig 
Dankøl og CKT Køleservice A/S. Vi 
sender derfor både en undskyld-
ning og et stort tillykke til Victor 
Brouer og Dankøl og CKT Køleser-
vice A/S. 

Dansk Køl & Varmes kursus i brandbare kølemidler er efter-
året- og vinterens mest populære kursus blandt medlem-
merne. I alt har 71 repræsentanter fra medlemsvirksomhe-
der været igennem de seks kurser, der indtil videre er blevet 
afholdt, og flere er også på venteliste til de næste kurser, 
der afholdes i 2021. 

Du kan holde dig opdateret om nye kursusdage på 
www.koeleteknik.dk 
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- Hvis du havde fortalt mig, da jeg blev 
færdiguddannet, at jeg skulle arbejde 
med køl- og varmeanlæg, havde jeg 
nok kigget lidt spørgende på dig, siger 
Anni M. Wiecka med et skævt smil. 
  
Hun er uddannet journalist, men er al-
drig faldet for de traditionelle nyheds-
mediers gule BREAKING-bjælke. I ste-
det har hun i flere forskellige stillinger 
arbejdet med kommunikation til både 
universitetsstuderende, forskere og er-
goterapeuter.

- Jeg har indtryk af, at køleteknikere 
har en særlig stolthed koblet til deres 
fag, og dét inspirerer mig, siger Anni M. 
Wiecka.

Service i blodet 
Hendes kendskab til køleteknik før hun 
søgte stillingen hos Dansk Køl & Varme 
var minimal, fortæller hun, men ser-
vice-branchen har hun altid haft tæt 
ind på livet. 

- Jeg er født og opvokset på Langeland, 

hvor jeg har ageret bagerjomfru i fem 
år. Min mor arbejder som tjener, min 
far var mekaniker, og min farfar havde 
sin egen landbrugsmaskineforretning 
i min barndomsby, fortæller Anni M. 
Wiecka. 

Hun og søsteren er universitetsuddan-
nede, men er begge endt i jobs relate-
ret til praktiske erhverv. 

- Min søster samarbejder med operatø-
rer ved Novo Nordisk, og jeg kommu-
nikerer til og med køleteknikere, siger 
hun. 

Blæksprutte-stilling
Anni M. Wiecka er redaktør på med-
lemsbladet, ansvarlig for nyhedsmai-
len, betjener VPO’s sekretariat, produ-
cerer video, tager billeder og arbejder 
med sociale medier. 

- Det giver super god mening for mig 
at være lidt en blæksprutte i denne 
stilling, så jeg kan komme hele vejen 
rundt om, hvad der er vigtigt for med-

ny temp-
redaktør vil vide,

 hvad der fylder i 
din hverdag
Anni M. Wiecka er ny 
redaktør på medlemsbladet 
temp. 
Hun vil producere indhold 
fra din hverdag som 
køletekniker.

Foto: brian Kenn baltzar

lemmerne, siger hun.

Det er hendes ambition at nå ud til 
medlemmerne gennem flere forskelli-
ge platforme, fortæller hun.

- Jeg vil gerne skildre en køleteknikers 
reelle hverdag. Derfor vil jeg gerne ret-

te en personlig henvendelse til dig som 
køletekniker om at hive fat i mig, hvis 
du har en god historie eller en idé til no-
get, jeg skal skrive om, opfordrer hun.

Anni M. Wiecka kan fanges på 31136758 
eller amw@koeleteknik.dk

DeT FaGliGe HJørne

Ændringer i ”10-kilos reglen”

Ændringen af 10-kilos reglen efter ”Be-
kendtgørelse om regulering af visse in-
dustrielle drivhusgasser” blev beskrevet 
i forrige udgave af temp, men siden bla-
det udkom, er der sket mindre ændrin-
ger. Bekendtgørelsen ligger til godken-
delse i EU, og det må derfor forventes, 
at vi nu kender den endelige udgave.

Grænser for nye, HFC-holdige køle- 
og varmepumper efter 1/7 2021
Den vigtigste ændring i forhold til 10-ki-
los reglen i dag er, at køleanlæg med op 
til 10 kilo HFC-fyldning kun må installe-

res, hvis de er fabrikssamlede. Det sva-
rer til den regel, der siden 1/1 2019 også 
har været gældende for varmepumper 
op til 50 kg. 
Den nye grænse gælder kun nye an-
læg, og det tæller som et nyt anlæg, 
hvis kølekredsens størrelse ændres eller 
hvis et CFC-kølemiddel udskiftes med 
et HFC.

Efter 1/7 2021 vil der være følgende 
grænser for fyldningen af nye, HFC- 
holdige køleanlæg, varmepumper og 
varmegenvindingsanlæg med mere:

Tekst: Søren Bülow

Som en del af klimaaftalen fra juni måned ændres den såkaldte  
”10-kilos regel”, der begrænser størrelsen på de køleanlæg, der må 
installeres efter 1/7 2021.

Fortsættes side 28

 Færdigsamlet fra fabrik Øvrige
Køleanlæg 10 kg 5 tons CO2-
  ækvivalenter

Varmepumper og 50 kg 5 tons CO2-
varmegenvindingsanlæg   ækvivalenter

AC-anlæg og affugtere 5 tons CO2-ækvivalenter



Temp  5 | 202028 Temp  5 | 2020 29

Fortsættes side 31

DeT FaGliGe HJørne

Hvor ofte skal sikkerhedsventilerne udskiftes?

Dansk Køl & Varme har modtaget hen-
vendelser fra to medlemmer, som hav-
de hørt, at sikkerhedsventilerne lov-
mæssigt skal udskiftes hvert år. Kan det 
passe?

Svaret er: Nej. Det er i hvert fald ikke et 
lovkrav.
Det, som måske kan forvirre, er, at sik-
kerhedsventilerne skal kontrolleres ved 
det årlige eftersyn, men at det er ved 
den periodiske besigtigelse, at sikker-
hedsventilerne typisk udskiftes.

Af AT’s vejledning B.4.10 fremgår det, at: 

”… sikkerhedsventilernes åbningstryk 
skal kontrolleres af inspektionsorganet 
eller en certificeret sagkyndig virksom-
hed i forbindelse med den periodiske 
besigtigelse. Det er dog Arbejdstilsy-
nets praksis, at åbningstrykket skal 
kontrolleres mindst hvert fjerde år. 
Dette betyder, at såfremt intervallet for 
periodiske undersøgelser forlænges 
fx til 6 år, skal sikkerhedsventilen efter 
gældende praksis fortsat undersøges 
mindst hvert fjerde år. Det kan fx ske 
ved at afprøve ventilerne på en prøve-
stand.”

BRENNTAG  
NORDIC

Vi leverer kølemidler og  
varmetransmissionsvæsker  
til hele kølebranchen.

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

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

Hvad menes der med ”Færdigsamlet 
fra fabrik”? Denne type anlæg er i be-
kendtgørelsen defineret som ”færdig-
samlede fra fabrik i et kompakt kabinet, 
der primært er samlet ved svejsning 
eller lodning”. Der er tale om præfyldt 
udstyr, som ikke kræver noget arbejde 
udført på kølekredsen for at blive taget 
i brug.

Intentionen med ”Færdigsamlet fra 
fabrik” er, at anlægget skal opfylde de 
samme krav, som f-gasforordningen 
stiller til hermetisk lukkede anlæg.

Præfyldt udstyr, der sælges lovligt på 
det europæiske marked, burde leve op 
til disse krav, men i princippet skal an-
lægget være mærket som ”hermetisk 
lukket”. Alternativt bør producenten el-
ler leverandøren kunne oplyse om an-
lægget er hermetisk lukket.

En uddybet forklaring af, hvad der me-
nes med hermetisk lukket samt en liste 
af de forskellige undtagelser fra 10-kilos 
reglen, kan findes på Dansk Køl & Var-
mes hjemmeside under punktet ”Find 
svar”.

Tekst: Søren Bülow

Dét har der været tvivl om blandt medlemmer i Dansk Køl & Varme. 
Her er forklaringen.
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Vestergade 28, 
4000 Roskilde
Telefon: +45 4632 2111
E-mail: 
info@koeleteknik.dk 
www.koeleteknik.dk

Kontortid: 
Mandag-torsdag 
kl. 09:00 – 16:00. 
Fredag kl. 09:00 – 15:00

Ansvarshavende: 
Søren Bülow.

Indsendte bidrag dækker 
ikke nødvendigvis forenin-
gens eller redaktionens 
synspunkter.

Deadline for annoncer 
m.m.: Den 5. i månederne 
februar, april, juni, septem-
ber og december. 

Layout og grafisk 
produktion: 
RA Reklame, Roskilde.

Oplag: 
375 eksemplarer.

Papiret er fra fabrikken 
FSC-certificeret 
(bæredygtigt træ) og 
har EU’s Ecolabel. 
Trykkeriet er 
Svanemærket.

DeT FaGliGe HJørne

Afprøvningen må ikke foretages på 
anlægget, men kræver en særligt ind-
rettet prøvestand eller lignende. Derfor 
vælger nogle i stedet at udskifte sikker-
hedsventilerne i forbindelse med den 
periodiske kontrol.

Endvidere er det i vejledningen forkla-
ret, at:
”… inspektionsorganet skal ved eftersyn 
bl.a. vurdere, om sikkerhedsventiler og 
eventuelle sikkerhedsomløbsventiler 
fungerer korrekt. Vurderingen sker i før-
ste omgang visuelt. Hvis inspektionsor-
ganet ser forhold, der skaber tvivl om, 
hvorvidt sikkerhedsventiler og sikker-

hedsomløbsventiler fungerer korrekt, 
skal der foretages en fysisk afprøvning 
eller udskiftning.”

Hvis der ved eftersynet er tvivl om, 
hvorvidt sikkerhedsventilen fungerer 
korrekt, kan det altså være nødvendigt 
at udskifte den hyppigere, end den 
periodiske besigtigelse kræver. Det 
samme kan være tilfældet, hvis køle-
firmaet er ISO 9001-certificeret og har 
beskrevet en procedure, der indebærer 
udskiftning af sikkerhedsventilen i for-
bindelse med hvert eftersyn.

Træt af bøvl?

På lager  ·  Fejlfri

www.klimalux.dk

Ring

6322 3333

Så kunne du overveje




