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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:

Ved de ikke, at vi 
har en virksomhed 
at drive?
Forholdsregler mod smitte med Co-
vid-19 har gjort, at vi før jul lukkede for-
eningens fysiske sekretariat. Arbejdet 
fortsætter naturligvis via internettet, så 
det er ikke fordi, der af den årsag har 
været tale om en stille periode. Der er 
fortsat mange bolde i luften, og hver 
uge kommer nye til.

Et af de brandvarme emner har i den 
seneste tid været VE-godkendelse og 
tilskud til varmepumper. Mange med-
lemmer har ringet eller skrevet for at 
finde ud af, om det nu også er nødven-
digt, hvordan man skal gøre, og om det 
virkelig skal være så besværligt.

Nogle medlemmer er dog kommet ret 
nemt igennem godkendelsesproces-
sen. Blandt andet ved hjælp af en god 
rådgiver. Andre har kæmpet med det 
og har fået afvist deres ansøgning eller 
er løbet ind i andre problemer.

Kølefirmaernes forståelse for kravet om 
VE-godkendelse er minimal, og det må 
jo nok også siges, at VE-godkendelsen 
ikke bidrager med ret meget til vores 
medlemmers virksomhed. Særligt, at 
det nu ikke længere er nok, at ens sæd-
vanlige auditor har godkendt ISO-9001 
systemet, men at der også skal bruges 
tid og penge på en særlig kontrolin-
stans, kan undre. Som ét medlem sag-
de: ”Ved de ikke, at vi har en virksom-
hed at drive?”

På det punkt må det bare siges, at 
VE-godkendelsesordningen ikke er 
skabt for Dansk Køl & Varmes medlem-
mer. Den blev skabt for at si de værste 
fuskere og amatør-installatører fra var-
mepumpemarkedet. At ordningen er 
blevet gennemført på en måde, så den 
giver kølefirmaerne en masse ekstra 
arbejde uden rigtigt at bidrage med 
noget, har ikke været Energistyrelsens 
formål. Styrelsen har bare arbejdet nær-
mest robotagtigt på en politisk bestilt 
opgave om at få varmepumper med til-
skud ud i de danske husstande.

Gør Dansk Køl & Varme noget? Svaret 
er: Ja. Vi har skrevet ændringsforslag, 
breve og meget andet i den tid, hvor 
den nuværende ordning blev udarbej-
det. Nu har vi haft dialog med Klima- 
Energi og Forsyningsministeren, og når 
VE-godkendelsesordningen skal revi-
deres i de kommende år, er vi der igen 
med forslag fra branchen.

VE-godkendelsesordningen er kom-
met for at blive, men den skal forbed-
res, og her taler Dansk Køl & Varme kø-
lefirmaernes sag. Det er der ikke andre, 
der gør.

Søren Bülow
Direktør, Dansk Køl & Varme
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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!
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Tekst og foto Anni M. Wiecka

Snart lander jubilæumsbogen 

”KØLEFOLK OG KLIMAKRISER” i medlemmer-
nes postkasser. Det er i bogstaveligste forstand ret historisk.

Men jubilæumsbogen er ikke en støvet historiebog. Den er tvært-
imod et nutidigt tilbageblik på de ting, der har haft afgørende betyd-
ning for, hvordan køle- og varmebranchen ser ud i dag. 

Sammen med de andre artikler på de næste sider er den det 
nødvendige ”og”, der forbinder tema-titlens ”Dengang” og ”nu”. 

DENGANG OG NU
TEMA
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Når du modtager denne udgave af temp, er der ikke længe til, at jubilæ-
umsbogen ”Kølefolk og klimakriser” lander i medlemmernes postkas-
ser. Formand for Dansk Køl & Varme, Christian Ildor, var med til trykstart 
sammen med ”skaberne” af bogen. Se og læs her, hvordan det gik til. 

DENGANG OG NU
TEMA

Sabine Schöhnbohm smiler bag sit 
mundbind, da hun byder Dansk Køl & 
Varme velkommen i foyeren til Naraya-
na Press. Hun er ordrestyrer på ”Køle-
folk og klimakriser” og har altså været 
den primære kontaktperson, siden 
man fra Dansk Køl & Varmes side sagde 
”go” for, at Narayana Press skulle trykke 
jubilæumsbogen. 

Formand for Dansk Køl & Varme, Chri-
stian Ildor, grafiker på bogen, Mathias 

Skafte, og redaktør på bogen, Astrid Ild-
or, bliver ført ind til et bord, der er dæk-
ket snorlige med friske roser, portions-
anrettede hjemmebagte småkager og 
en skinnende blank termokande med 
kaffe i. Borddækningen er et godt bil-
lede på den kultur, som Narayana Press 
er kendt for: Nemlig kvalitetsbevidst 
produktion af grafiske produkter – sær-
ligt bøger – der skåner miljø og natur så 
meget som muligt. 

 - Hvis I vil have mælk, er det i den lille 
kande der. Den er fra vores egne køer, 
fortæller Sabine Schöhnbohm, inden 
hun går i gang med at fortælle og be-
svare spørgsmål om trykkeriet, Naraya-
na Press. 

Et moderne klostersamfund
Trykkeriet er placeret i en landejendom 
i Gylling. Der er store arealer til økolo-
gisk landbrug, gartneri og biavl, der 

alt sammen understøtter det selvfor-
synende og moderne klostersamfund, 
som er en del af historien bag Narayana 
Press.  

Sabine Schöhnbohm er selv bosat på 
Narayana Press sammen med omtrent 
40 andre, fortæller hun, og trykkeriet er 
generelt kendt for sin åbenhed over for 
omverdenen.  
Deres Facebook-side opdateres flere 

Kølekulturen bliver foreviget

Ordrestyrer Sabine 
Schöhmbohm (fra 

højre) sammen med 
redaktør på jubilæums-

bogen Astrid Ildor og 
Mathias Skafte, som har 

layoutet bogen.

Det miljø-
venlige papir 
føres gennem 
flere forskelli-
ge maskiner 
og farvetryk, 
før det ender 
i den bunke, 
Christian Ildor 
kan se her. 



TEMP  1 | 20218 TEMP  1 | 2021 9

DENGANG OG NU
TEMA

gange om dagen, og de tilbyder deres 
kunder at deltage i trykstarten, så de 
kan se, hvordan det foregår. I coronatid 
kræver det dog, at man kan fremvise en 
negativ coronatest. 

Derfor har Dansk Køl & Varme taget tu-
ren til Gylling. 

Skinnende kobber 
Med det samme Sabine Schöhmbohm 
åbner døren til det store lokale, hvor tryk-
håndværket finder sted, kan man høre 
lyden af stort maskineri i arbejde. Hun 
fører Dansk Køl & Varme ned til Tom, den 
trykansvarlige, som er godt i gang med 
forberedelserne til dagens tryk.

På et let skrånende bord med knapper, 
computere og teknisk værktøj i forskel-
lige afskygninger ligger et stort ark, 

som dagens gæster genkender: Det er 
de første sider i jubilæumsbogen ”Køle-
folk og klimakriser”. 

- Der kan man se, at kobberet skin-
ner, siger Christian Ildor begejstret, da 
han ser introsiden til kapitlet om ”Ter-
moventilen”. 

Formanden har sammen med direktør 
Søren Bülow besluttet, at forsidecove-
ret skal trykkes i skinnende kobber – 
som rørene på et køleanlæg –, at intro-
siderne til de enkelte kapitler også skal 
være kobberfarvede, og at bogen skal 
bindes, så den har en åben ryg.
 
Det sidste kommer dog først i næste 
fase. I dag skal bogen ”bare” trykkes, 
og dét får Christian Ildor lov til at sætte 
i gang. 

1831: (ingen billedtekst) 

Fra toppen af trykmaskinen kan man se de forskellige farver, der trykkes med. Blandt 
andet den særlige kobberfarve, som Christian Ildor kigger på her. 

Har du set Dansk Køl & Varmes video fra trykstarten? 
Hvis ikke, kan du finde den på 
Dansk Køl & Varmes Facebookside. 

Læs mere om vores kommunikation på de 
sociale medier på næste side. 

Man kan se, at billederne 
bliver trykt med en helt 
særlig detaljegrad, fortæller 
Christian Ildor.

En bog for alle
- Du skal trykke på dén knap, fortæller 
Tom, den trykansvarlige, og så vil ma-
skinen gå i gang med at trykke de før-
ste 1000 sider. 

Jubilæumsbogen bliver trykt i 1000 ek-
semplarer, så der er nok til, at alle Dansk 
Køl & Varmes medlemmer kan få ét 
eksemplar, at bogen kan gives i gave 
ved særlige anledninger, og at både 
medlemmer og ikke-medlemmer kan  
(til)købe flere eksemplarer.
Bogen er nemlig ikke kun interessant 
for Dansk Køl & Varmes medlemmer. 
Tværtimod er bogen et unikt indblik i 
den kultur, historie, men også fremtid, 

som kølebranchen indgår i, og det, me-
ner Christian Ildor, er både relevant og 
interessant for et bredere segment af 
samfundet. 

Christian Ildor stiller sig med let spredte 
ben foran ”start”-knappen, som om op-
gaven kræver tilløb.
 
- Er I klar? Spørger han de øvrige del-
tagere, mens han smiler stort med øj-
nene. 

Alle nikker godkendende. 

Nu – efter mange måneders forbere-
delse – går det løs.
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ølger du os?
Fra det første medlemsblad, AKB Nyt, kom ud til medlemmerne i 1982, 
gik der 24 år, før brancheorganisationen blev digital. Men nu kan man 
både følge Dansk Køl & Varmes arbejde gennem hjemmesiden, ny-
hedsbrevet og på de sociale medier LinkedIn og Facebook. 

Ahlsell Danmark ApS 
Salgsafdelingen tlf. 43241717  
Hovednr. tlf. 43241700
ahlsellref@ahlsell.dk
www.ahlsell.dk

w
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Dansk Køl & Varmes hjemmeside blev 
oprettet i 2006, relanceret i 2012, igen i 
2018, og siden da har den digitale ud-
vikling ellers taget fart. 

Et år efter den nye hjemmeside stod 
klar i 2018, oprettede Dansk Køl & Varme 
en Facebook-side, og lidt over et halvt 
år efter dét, i juni 2020, lavede Dansk 
Køl & Varme sit første LinkedIn-opslag. 

Ligesom Dansk Køl & Varme har am-
bitioner om at få flere medlemmer, vil 
vi også gerne have flere følgere på Lin-
kedIn og Facebook, så vi kan ”stå stær-
kere”. Derfor opfordrer vi vores læsere til 
at gå ind og klikke på ”følg”, hvis de ikke 
allerede gør det. 

Facebook
Aktiviteten på Dansk Køl & Var-
mes Facebook-side er steget en 
hel del i løbet af 2020. Dels har 
vi fået (mange) flere følgere, det 
vil sige folk, der er interesserede i, 
hvad vi deler, og dels er vi begyndt 
at dele mere indhold om nyheder in-
den for kølebranchen. 
I nyhedsmailen sender vi de vigtigste 
nyheder ud i én mail en til to gange 
om måneden, men på Facebook kan 
vi give løbende opdateringer hver el-
ler hver anden dag og samtidig skabe 
større synlighed omkring Dansk Køl & 
Varmes arbejde udadtil. 

LinkedIn
På LinkedIn er der også stødt vækst i 
antallet af følgere til Dansk Køl & Var-
mes LinkedIn-profil. LinkedIn er et 
andet slags medie, end Facebook er, 
og derfor er det indhold, vi deler på 
LinkedIn også anderledes. LinkedIn er 
rettet mod den brede omverden, det 
vil sige kølevirksomhedernes kunder, 
samarbejdspartnere og andre eksterne 
parter. Derfor bliver begreber, regler og 
problemstillinger også forklaret, så ”al-
mindelige mennesker” kan forstå det. 
Det gør det nemmere for folk inden for 
kølebranchen at dele vores opslag med 
andre, som ikke nødvendigvis er køle-
folk.

Facebook “f ” Logo C Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo C Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

2006

2018

2019

2020

Første web-side

Profil på Facebook

Profil på LinkedIn

Tredje version web-side
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- VPO har nogle af de mest kvalificerede 
folk inden for varmepumpeinstallation, 
men vi har bare ikke sagt det til nogen. 
Vi har været tavse, og det har haft sine 
konsekvenser på den politiske front, ly-
der det fra formand for VarmePumpe-
Ordningen (VPO), Trolle Mikkelsen.

Dét vil han gerne ændre på, og dét gen-
nem VPO’s nye sekretariat i Dansk Køl 
& Varme. 

- De muligheder jeg ser ved, at VPO’s 
sekretariat er rykket over til Dansk Køl & 
Varme er, at nu kan vi vise, at vi eksiste-
rer. Blandt andet gennem øget infor-
mationsindsats og større markedsfø-
ring, og vi er allerede godt i gang, siger 
han.

Dengang…
Trolle Mikkelsen vurderer, at fordi VPO 
ikke var politisk stærke nok, så kom 
VE-godkendelsesordningen pr. juni 
2020 ikke til at tilgodese medlemmer 
af VPO. 

- Der ligger en evaluering af VE-god-
kendelsesordningen fra december 
2016, som er udarbejdet af Lauritzen 
Consulting, og den peger på, at VPO 
har det, der skal til for at få en VE-god-
kendelse. Dét perspektiv blev bare ikke 
taget med i den nye udformning, for-
tæller Trolle Mikkelsen.

Evalueringen, som Trolle Mikkelsen 
refererer til, blev udarbejdet for Ener-
gistyrelsen med henblik på at give et 

- Nu kan vi vise, 
at vi eksisterer

DENGANG OG NU
TEMA

kvalificeret bud på, hvad 
VE-ordningen - som oprin-
deligt var frivillig - ”mang-
lede” for reelt at kunne 
fremme den grønne om-
stilling. 

Heri blev det f.eks. fore-
slået, at man ændrede 
reglerne for udbetaling 
af energisparemidler. Et 
forslag, som er lidt i stil 
med, hvordan den nye 
VE-godkendelsesordning 
kom til at se ud. Men eva-
lueringen indeholdt også 
et punkt om ”Andre god-
kendelsesordninger eller 
kurser på området”, hvor 
VPO blev beskrevet som 
en af de ordninger, der lå 
tættest på VE-godkendel-
sesordningen. 

- Der er ikke noget lig vores 
ordning, hvor vi tilbyder et beregnings-
program og teknisk hjælp gennem 
Teknologisk Institut, og hvor vi samtidig 
stiller krav til vores medlemmer om, at 
mindst én person i virksomheden skal 
gennemgå VPO-kurset og bestå den 
afsluttende prøve. Men vi var ikke po-
litisk stærke nok til at blive hørt, siger 
Trolle Mikkelsen og ryster på hovedet. 

… og nu
Vidensdeling internt i VPO er første 
step i retning mod større politisk indfly-
delse, og netop derfor har fokus siden 
VPO skiftede sekretariat særligt været 
på informationsindsatser. 

- Til det første VPO-udvalgsmøde, ef-
ter vi havde skiftet sekretariat, var der 
bred enighed om, at VPO er det stær-

keste faglige fællesskab, der findes på 
varmepumpeområdet. Den faglige vi-
den skulle vi have ud gennem informa-
tionsindsatser, og det er sket gennem 
flere nyhedsmails, flere informationer 
på hjemmesiden og indhold på VPO’s 
nye Facebookside, fortæller Trolle Mik-
kelsen.

Men hvorfor er informationer fra se-
kretariatet vigtige, hvis man f.eks. er 
VE-godkendt? 

- Hvis du får kørekort, når du fylder 18 
år, kan du i princippet køre helt frem til, 
du er 70, også selvom der kommer nye 
færdselsregler, som du ikke kender til. 
På varmepumpeområdet kommer der 
også mange nye tiltag – det er VE-god-
kendelsesordningen et godt eksempel 
på – og derfor er det vigtigt med en se-
kretariatsfunktion: Så vi kan tilpasse os 
de nye tiltag og ikke bare ”køre videre”, 
forklarer formanden.

Siden september 2020 har sekretariatsbetjeningen af 
VarmePumpeOrdningen (VPO) ligget hos Dansk Køl & 
Varme. Det er nye tider for VPO, mener formand for VPO, 
Trolle Mikkelsen, og han ser et potentiale for at udvide 
VPO’s horisont både fagligt men også politisk i 2021. 

VarmePumpeOrdningen 
har lige fået en Facebook-
side, som opdaterer sine føl-
gere på, hvad der rører sig 
på varmepumpeområdet. 
Gå ind og følg siden af 
samme navn, hvis du vil 
opdateres på varmepumpe-
verdenen.
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Boosteranlæg med maks. 5 kompressor, hvoraf en HP-kompressor 
er forsynet med CRll. (25-100%).
Gaskøler med EC ventilatorer og serviceafbrydere monteret.
Komplet oliesystem med olieudskiller med integreret reservoir og 
niveauregulatorer.
• Indbygget flashgas-/væskeveksler
• Afblæsningsmanifold for sikkerhedsventiler
• Eltavle med Danfoss/Carel Pack-controller
• 70 ltr. Receiver med skueglas og niveauswitch
• Sugeside LT: 60 bar. Trykside LT: 60 bar
• Sugeside HT 60 bar. Trykside HT: 120 bar
• Receiver og væskerør: 80 bar

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

DK-Heat Recovery med 
interne varmevekslere 

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

Varmegenvindingstanken kan kombineres 
med et køleanlæg i et eller flere kølesyste-
mer.

På forspørgsel kan de interne  
varmevekslere 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

Besøg vores 
webshop

Hvis man er VE-uddannet, må man så 
installere alle typer varmepumper? Og 
hvad har myndighederne tænkt sig at 
gøre for at undgå, at tilskudsordningen 
i 2021 fører til endnu en opbremsning i 
varmepumpemarkedet?
Begge de spørgsmål har Dansk Køl & 
Varme fået Klima-, Energi- og Forsy-
ningsminister Dan Jørgensen til at for-
holde sig til. Både per brev og i pressen. 

Kun et supplement 
Til det første spørgsmål svarer Dan Jør-
gensen i et brev til Dansk Køl & Varme, 
at: Nej, VE-uddannelsen erstatter ikke 
andre krav. Den er et supplement til øv-
rige uddannelser og certifikatkrav.
Man skal altså opfylde alle krav til at in-
stallere selve varmepumpen (læs mere 
om det i ”Det faglige hjørne”). 
Dan Jørgensen lægger i brevet også op 
til et samarbejde mellem Arbejdstilsy-
net, Energistyrelsen og Miljøstyrelsen 
på baggrund af de input, som Dansk 
Køl & Varme er kommet med om at 
gøre kravene til installation af varme-
pumper tydeligere.  

Medieomtale
Til det andet spørgsmål har Dan Jør-
gensen både givet svar per brev og i 
pressen. 
På opfordring fra Dansk Køl & Varme 

tog netavisen Altinget nemlig fat på 
Dan Jørgensen for at konfrontere ham 
med den flaskehals, som tilskudsord-
ningens første pulje i 2020 skabte: Mon-
tørerne ventede op til tre måneder på, 
at boligejerne fik svar på deres ansøg-
ning til Energistyrelsen, og nu venter 
næsten 14.000 boligejere (mere end 70 
%), som ikke fik tilskud fra puljen i 2020, 
på, at puljen for 2021 åbner, så de kan 
søge om tilskud igen.

Dansk Køl & Varme har foreslået Dan 
Jørgensen, at tilskuddet sættes ned og 
ændres til en form, hvor det fremover 
kan søges som et fradrag efter objekti-
ve kriterier på samme måde som hånd-
værkerfradraget. 

Dertil svarer Dan Jørgensen, at han ”no-
terer sig branchens bekymring”, og at 
”justeringer i tilskudssatsen kan kom-
me på tale”. 

- Nu er det endelig slået fast, at VE-god-
kendelse ikke giver adgang til at instal-
lere en hvilken som helst varmepumpe. 
Det er glædeligt, og det er det også, at 
de tre myndigheder nu skal sikre tyde-
lig kommunikation om det. Det var på 
tide, udtaler direktør for Dansk Køl & 
Varme, Søren Bülow.

I dialog med 
Dan Jørgensen
VE- og tilskudsordningen fylder meget for montørerne, og derfor har 
Dansk Køl & Varme været i dialog med politikere og pressen om de pro-
blemer, der er med ordningerne.

Tekst: Anni M. Wiecka. Foto: Steen Brogaard



Carrier luftrenser

Aftageligt og vaskbart nylonfilter.
• HEPA-filter, der kan håndtere fine partikler helt ned til 0,3 mikron
• Aktivt kulfilter, der kan fjerne stoffer som røg, hår fra kæledyr

og dårlige lugte.
• UV-lampe (10.000 brændetimer) til en endnu mere effektiv 
bekæmpelse mod vira, røg og bakterier.

Displayet på forsiden af luftrenseren fungerer - udover at in-
dikere temperatur og fugtighedsniveau - også som en indikator
for luftkvalitet på 4 niveauer:
baseret på den registrerede kvalitet, skifter den farve: Blå er
perfekt, grøn er god, lilla er normal og rød er dårlig.

CAFN-LC2 er nem at betjene med touch-panelet oven på
luftrenseren. Dette giver dig mulighed for at aktivere forskellige
funktioner såsom:
• Hastighed: giver dig mulighed for at vælge 3 hastighed-
sniveauer
• Timer: 1t / 4t / 8t
• Auto og dvaletilstand
• Børnesikring (lås)
• UV-lampe
• Nulstil
• Tænd / sluk

Luftrenseren er testet til at filtrere og dræbe 99,99% af alle bakterier og vira, i den luft der be-
handles - inkl. støv, pollen, hår og andre partikler. Luftrenseren fra Carrier består af 3 forskellige 
modeller. Disse modeller er velegnede til rum på 4-73 m2. Uanset om det er et soveværelse, en 
stue eller et kontor, giver Carrier luftrensere bedre luftkvalitet.

E L F O E N E R G Y  E D G E  E V O

R32R32

MONOBLOCK VARMEPUMPE 6-30 kW

• Indbygget WIFI
• Energimærke A+++/A++
• SEER op til 4,99
• SCOP op til 4,49
• Kølemiddel R32
• Inverter teknologi
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Fax  70 26 34 05

KOLDING 
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Boosteranlæg med maks. 5 kompressor, hvoraf en HP-kompressor 
er forsynet med CRll. (25-100%).
Gaskøler med EC ventilatorer og serviceafbrydere monteret.
Komplet oliesystem med olieudskiller med integreret reservoir og 
niveauregulatorer.
• Indbygget flashgas-/væskeveksler
• Afblæsningsmanifold for sikkerhedsventiler
• Eltavle med Danfoss/Carel Pack-controller
• 70 ltr. Receiver med skueglas og niveauswitch
• Sugeside LT: 60 bar. Trykside LT: 60 bar
• Sugeside HT 60 bar. Trykside HT: 120 bar
• Receiver og væskerør: 80 bar

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

DK-Heat Recovery med 
interne varmevekslere 

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

Varmegenvindingstanken kan kombineres 
med et køleanlæg i et eller flere kølesyste-
mer.

På forspørgsel kan de interne  
varmevekslere 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

Besøg vores 
webshop

- Alle de større virksomheder begynder 
at implementere FN’s 17 Verdensmål i 
deres egen virksomhed, ungerne lærer 
om verdensmålene i skolerne, og det vil 
sige, at på sigt så vil vores kunder også 
efterspørge, at vi har en politik omkring 
vores egen brug af ressourcer, siger Kri-
stian Abkjær, ejer af JK A/S. 

Han er en af de første – hvis ikke den 
første – der har sat sin egen kølevirk-
somhed under luppen og lagt en plan 
for, hvordan han vil implementere FN’s 
Verdensmål i sin virksomhed. Til en 
start er det første Verdensmål, der er 
blevet lagt en strategi for, verdensmål 
nummer 7: Bæredygtig energi.

Totalt klimaneutral
Idéen kom, da Kristian Abkjærs kone, 
som er skolelærer, en dag i foråret 2020 
kom hjem og fortalte, at hun undervi-
ste børnene i verdensmålene. Dét satte 
skub i tankerne hos Kristian Abkjær.

Han ansatte en konsulent, som sam-
lede informationer om JK A/S’ energi-
forbrug i en strategisk verdensmåls-
rapport, og da JK A/S stod til at skulle 
bygge og flytte ind i et helt nyt byggeri 
i 2021, var det oplagt at starte dér, tænk-
te Kristian Abkjær. 

- Vi lavede en oversigt over, hvad vi 
brugte af energiforsyning i forvejen, alt-
så på strøm, varme, køling og ventilati-
on, og hvad vi forventede at komme til 
at bruge ud fra den nye bygnings stør-
relse. Så kunne vi beregne, hvor stort et 
solcelleanlæg vi skulle have for at pro-
ducere den samme mængde energi, 
som vi bruger. Nu har vi en totalt klima-
neutral bygning, fortæller han.

JK A/S har også lavet en plan for at ud-
skifte sine firmabiler med hybridbiler, 
elbiler eller alternative brændselskilder 
inden 2030. 

JK A/S er varm på 
Verdensmålene
Kristian Abkjær fra JK A/S har 
lagt en strategi for, hvordan hans 
virksomhed vil opfylde FN’s 
Verdensmål. Det, forudser 
han, kommer til at tale rent 
ind i det marked, vi ser om 
fem til ti år, hvor klimavenli-
ge løsninger bliver priorite-
ret højere end pris.

Tekst: Anni M. Wiecka
Foto: Søren Bülow
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- Det bliver vi nødt til at gøre i det tem-
po, som markedets priser tillader det, 
og derfor har vi sagt: Inden 2030 er vi 
en fuldt ud bæredygtig virksomhed, 
der ikke forbruger mere energi, end vi 
selv producerer, fortæller han. 

Èt mål ad gangen
Netop det rette tempo er afgørende for, 
at man kan lykkes med at implemen-
tere verdensmålene i sin virksomhed, 
vurderer Kristian Abkjær, og derfor er 
han startet med at implementere ét 
verdensmål.

-  Jeg vil gerne implementere det her 
verdensmål 100 procent, inden vi læg-
ger en strategi for andre Verdensmål. 
Men jeg forestiller mig, at det næste, vi 
kigger på, er nr. 12:  Ansvarligt Forbrug 

og Produktion. Der kan vi for eksempel 
se på, hvad for noget papir vi skal bruge 
på kontoret, hvordan vi bedst bruger 
vores firmabiler, og hvordan vi kan af-
faldssortere så meget som muligt, for-
tæller Kristian Abkjær. 

Han pointerer, at det er vigtigt, at man i 
arbejdet med verdensmålene ikke tror, 
man skal ”skrive en hel bibel”, men ta-
ger udgangspunkt i, hvad man som 
virksomhed reelt kan lægge en strategi 
for. 

- Vi kan for eksempel ikke stoppe sult, 
som er Verdensmål nummer to, men 
vi kan lave Bæredygtig Energi og An-
svarligt forbrug, og det er det, der er 
hele pointen med at arbejde med Ver-
densmålene: At alle gør det, de hver 
især er i stand til, siger Kristian Abkjær.

Dansk Køl & Varmes guide til 
Verdensmålene

Kristian Abkjærs udtalelse om, at ”alle skal gøre det, de 
hver især er i stand til” taler rent ind i Dansk Køl & Varmes idé 
med at lave en guide til, hvordan man kan arbejde med verdensmålene 
som køle- og varmevirksomhed. 

Det fortæller Christian Ildor mere om i sin 
klumme på næste side.

Guiden indeholder konkrete eksempler 
på verdensmål, som kunne være rele-
vante for køle- og varmevirksomheder at 
tage fat på, men den indeholder også to 
skabeloner til at bruge verdensmålene, 
som kan tilpasses 
efter den enkelte virksomheds 
ønsker og muligheder. 

Læs mere om guiden på 
Dansk Køl & Varmes 
hjemmeside. 

Fakta om Verdensmålene
FN’s 17 Verdensmål er 17 konkrete mål og 169 delmål, der bl.a. indebærer at 
sikre god uddannelse, bedre sundhed, anstændige jobs, bæredygtig ener-
gi og økonomi. De blev vedtaget i 2015 af stats- og regeringsledere fra hele 
verden, efter man med tidligere verdensmål havde opnået store resultater: 
Verdens fattigdommen er faldet med 75 % siden 1990, dobbelt så mange 
børn overlever deres fem års fødselsdag, 45 % færre kvinder dør i forbin-
delse med graviditet, ni ud af ti børn i udviklingslandene indskrives i dag i 
skole, og to milliarder mennesker har fået adgang til forbedret drikkevand. 

Kilde: UNDP’s nordiske kontorer i Danmark
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Hvorfor skal jeg beskæftige mig med 
verdensmålene? Jeg har rigeligt at 
gøre med at sætte mine egne strate-
giske udviklingsmål, COVID-19 presser 
mig økonomisk, og mine medarbejde-
re vil have mere i løn. Verdensmålene 
må nogle andre tage sig af. 

Kan du genkende den tanke, vil jeg al-
ligevel opfordre dig til at læse denne 
klumme til ende. Måske finder du ud af, 
at verdensmålene faktisk kan være 
med til at sikre fremtiden for din 
virksomhed.   

FN ś 17 Verdensmål, en ku-
lørt cirkel i alle regnbuens 
farver, ses flere steder. 

Grundfos placerede f.eks. ro-
setten på deres bande-rekla-
mer ved det netop afsluttede VM i 
herrehåndbold. Formentlig for at tilfø-
je bæredygtig værdi til deres produk-
ter: At slutbrugere får mere end 
blot en pumpe, når de køber 
Grundfos. 

Seriøse produktionsvirk-
somheder arbejder i dag 
med tre ”scopes” eller ind-
satsområder inden for bæ-
redygtighed. Indsatsområde 
nummer et handler om indkøb, 
der medgår i virksomhedens produk-
tion. Her kan virksomheden stille krav 
til eller vælge leverandører ud fra mål 
som f.eks. klimaaftryk. Indsatsområde 
nummer to handler om interne proces-
ser i virksomheden f.eks. energiforbrug 

og affaldshåndtering. Indsatsområde 
nummer tre – her bliver det interes-
sant for en kølevirksomhed – er, når en 
virksomhed ønsker at investere i f.eks. 
køleanlæg, lovpligtige eftersyn og ser-
vice hos virksomheder, der har en klar 
bæredygtighedsstrategi. 

Når vores kunder efter første bølge har 
gennemført indsatsområde et og to, så 
er der altså kun indsatsområde num-

mer tre tilbage. Her skal vi som bran-
che være klar til at levere ydelser, 

produkter og strategier for 
bæredygtighed, og vi kan 
ligeså godt komme i gang 
med det samme. 

Bestyrelsen har nærlæst de 
17 verdensmål og udpeget 

mål 4, 13 og 17 som et godt sted 
at starte. Men som artiklen med Kri-

stian Abkjær på de forrige sider viser, 
kan man sagtens starte med et andet 

mål. 
Denne artikel er i øvrigt fanta-

stisk god inspiration til, hvor-
dan man kommer i gang 
sammen med den bruger-
vejledning til bestyrelsens 
udpegede mål, som du kan 

finde på hjemmesiden. 

Som jeg ser det, har vi kun set 
toppen af isbjerget. Frem mod 2030 får 
mange af vores gode kunder en bære-
dygtighedsprofil, så du kan med fordel 
bruge denne opfordring til at komme 
foran og sikre dig selv og dine ansatte 
på fremtidens marked. 

Formandens klumme
Af Christian Ildor

Træt af bøvl?

På lager  ·  Fejlfri*

www.klimalux.dk

Ring

6322 3333

Så kunne du overveje

* passer ikke.., men de er sjældne!
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ANNONCE
BRENNTAG  
NORDIC

Vi leverer kølemidler og  
varmetransmissionsvæsker  
til hele kølebranchen.

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

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

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:

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:
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I december 2020 bestod 15 unge mænd 
deres svendeprøve og kan nu kalde sig 
”køleteknikere anno 2020”.

Det er en titel, der har en helt særlig 
betydning, når man ved, hvilket år det 
har været. Dansk Køl & Varme ønsker 
alle et stort tillykke og sender samtidig 
en særlig tak til de kølevirksomheder 
og medlemmer, der som læreplads har 
hjulpet de nye køleteknikere godt og 
sikkert ind i branchen. Det gælder: Ab 
Cool A/S, Scandinavian Cooling Soluti-
ons ApS, Kool Solutions ApS, Kølegrup-
pen Øst ApS, Søborg Køl A/S, Holbæk 
Køl A/S, Kølemadsen og Varmemadsen 
A/S, Industrimontage A/S, Danarctica 
Komfort og Industrikøl A/S, Vojens Kø-
leteknik A/S og Johnson Controls Den-
mark ApS. 

En hyldest til de 
nyeste svende 

Vi retter også et 
personligt tillykke 
til bronzemodtager 
Kasper Merkur 
Madsen, 
Kølemadsen og 
Varmemadsen A/S. 

Hvordan fordeles bronze, sølv og guld? 

Den Jydske Håndværkerskoles uddeling af bronze, sølv og guld bliver vurderet ud 
fra, hvordan en svend klarer sig til den afsluttende prøve, som består af henholdsvis 
en individuel prøve og en gruppeprøve. 
Alle bedømmelserne gives i procent mellem 0 og 100 procent efter et skema, 
og den procentmæssige score, som eleven står tilbage med til slut 
omregnes til en endelig karakter. 
Fordelingen af karakterer, bronze, sølv og guld ser således ud: 

Kilde: 
Den Jydske Håndværkerskole

82,5 - 83,32 %

Karakter = 10

BRONZE

83,33 - 87,49 %

Karakter = 10

SØLV

87,5 - 94,99 %

Karakter = 10

GULD

95 - 100 %

Karakter = 12

Hjerteligt velkommen 
til nye medlemmer
Siden udgivelsen af sidste temp tilbage i december 
har Dansk Køl & Varme fået fire nye medlemmer. 
Det glæder os at kunne byde endnu flere ind i vores kreds, 
så branchen kan stå endnu stærkere. Velkommen til:

∙ Viessmann A/S 

∙ Gitek Support ApS 

∙ Løvendal Køleservice ApS

∙ Multi-Tech A/S
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I starten af 2021, nærmere bestemt den 
28. januar, blev det første landsdæk-
kende ERFA-møde afholdt.

Jens Martin Jakobsen, voksen- og ef-
teruddannelseskoordinator i Styrelsen 
for Arbejdsmarked og Rekruttering 
(STAR), holdt et oplæg, hvor han dels 
skitserede et forbedret rekrutterings-
grundlag ovenpå corona-krisen og dels 
præsenterede nogle af de muligheder, 
der er for at rekruttere medarbejdere i 
kølebranchen.

Det offentlige har nemlig en række 
tilbud til virksomheder, der søger den 
rette arbejdskraft, både i form af lærlin-
ge og nye medarbejdere, og dem kan 
kølebranchen gøre brug af. 

Dét var flere af ERFA-mødets deltagere 
også interesserede i, og derfor opfor-
drede Jens Martin Jakobsen til, at man 
kontaktede ham på: 72 22 36 09 eller 
jmj@star.dk.

Dansk Køl & Varme afholder en ny digi-
tal event den 23. februar 2021. 
Programmet vil fremgå af vores hjem-
meside. 

Vi foretrækker selvfølgelig – og savner 
også – at mødes fysisk med medlem-
merne, men når omstændighederne 
ikke tillader det, må en digital løsning 
være det bedste alternativ. 

Digitale 
ERFA-møder
Erfaringer fra et alternativt ERFA-møde 

Guldager GlycolGuldager Glycol
Høj kvalitet - konkurrencedygtig prisHøj kvalitet - konkurrencedygtig pris

• Leveres som MEG og MPG

• Fødevaregodkendte MPG blandinger

• Højkvalitetsprodukter

• Glycolanalyser

• Lav ledningsevne

• Beskyttelse i bredt temperaturområde

• Inhiberet med gennemtestede inhibitorer

• Levering i mængder fra dunke til bulk

Mere end 60 år med vandbehandlingMere end 60 år med vandbehandling

Guldagers brede ekspertise betyder, at du altid 

kan finde hjælp til spørgsmål om vandbehand-

ling af kølesystemer. 

Vi kan hjælpe med additiver, doseringsudstyr, 

vandbehandlingsanlæg, filtre, vandanalyser m.m.

Ring til os på 48 13 44 00 eller send os en 
mail på salesdk@guldager.com

Glycol har i årtier været brugt som frostsikring og korrisionsbeskyttelse. Hos Guldager forsøger 
vi ikke at gøre glycol til en videnskab - men i stedet at holde vores tilbud enkelt og ligetil. 
Det betyder, at vi kan spare omkostninger uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Guldager A/S
Hejrevang 1-5
3450 Allerød

Tlf.: 48 13 44 00
salesdk@guldager.com
www.guldager.com
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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 H
JØ
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E

Information 
og faglige 

spørgsmål

Er en stationær kølecontainer et mobilt køleanlæg?

Mobile køleanlæg er undtaget fra en 
række begrænsninger – herunder 
”10-kilos reglen” om maksimal fyldning 
af nye HFC-anlæg. Men kan man bare 
stille en kølecontainer op, som aldrig 
flyttes og dermed undgå de sædvanli-
ge begrænsninger for køleanlæg?

Nej, den går ikke, fremgår det af et svar 
fra Miljøstyrelsen til Dansk Køl & Varme. 
Der er en grænse for, hvor stationær 
en kølecontainer må være, før den ikke 
længere bliver betragtet som et mobilt 
køleanlæg. 

Miljøstyrelsen skriver: ”Der findes ikke i 
bekendtgørelsen om regulering af vis-
se industrielle drivhusgasser nogen de-
finition af, hvad der konkret skal forstås 
ved et ”mobilt køleanlæg”. Vi kan dog 
finde inspiration i forordning om fluor-
holdige drivhusgasser. Efter denne er 
”mobilt” defineret: ”normalt i bevægel-
se, når det er i anvendelse”. 

Dette udelukker f.eks. ”skøjtebane-an-
læg”, idet disse nok kan flyttes, og der-
med siges at være mobile, men ikke 

kan anvendes, når de er i bevægelse. 
Kølecontainere må være en anden sag, 
idet de kan anvendes, når de er i bevæ-
gelse.  

Hvis en kølecontainer alene - eller i 
overvejende grad - anvendes som et 
stationært køleanlæg, så skal det ikke 
være omfattet af undtagelsen i be-
kendtgørelsen. Hvis eksempelvis en 
kølecontainer igennem længere tid har 
været anvendt som et stationært køle-
anlæg og ikke som mobilt, er dette at 
betragte som et stationært køleanlæg. 

Hvor længe en kølecontainer skal stå 
samme sted for at blive betragtet som 
stationær, er en konkret og individuel 
vurdering. Det er således ikke muligt 
entydigt at give et svar herpå.”

EU har også kig på emnet da antallet af 
stationære kølecontainere har været i 
voldsom vækst i de seneste år. Det kan 
derfor tænkes, at der kommer mere 
konkrete begrænsninger. Indtil da bør 
man følge Miljøstyrelsens vurdering.
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Artiklerne i ”Det faglige hjørne” bygger på information 
om fagligt nyt og på spørgsmål fra medlemmerne, der 

kan være af interesse for andre medlemmer.

Artiklerne skal ses som fortolkninger og forklaringer af 
regler og ordninger. Hvis din virksomhed står med en kon-
kret sag, hvor en præcis fortolkning kan have juridiske eller 

økonomiske konsekvenser, anbefaler vi at benytte en rådgiver. 
Dansk Køl & Varme udøver ikke rådgivning, kun vejledning.

Du er velkommen til at sende os et spørgsmål.  
Skriv til info@koeleteknik.dk.

VE-uddannelsen er et supplement 

Som beskrevet på side 14, erstatter 
VE-uddannelsen ikke andre krav, men 
er et supplement til øvrige uddannelser 
og certifikatkrav.

Det betyder altså, at man fortsat skal 
se på, hvad der kræves for at installere 
selve varmepumpen, uanset om man 
er VE-uddannet eller ej: 

•  Fyldning over 2,5 kg ▶ installatøren 
skal have kølemontørcertifikat, og 

virksomheden være ISO-9001  
certificeret.

•  Split-anlæg med HFC på under  
2,5 kg ▶ kategori II-uddannelse  
som minimum. 

•  Split-anlæg med R32 eller andre 
brandbare kølemidler ▶ uddannet i 
brandsikkerhed + mindst kategori 
II-uddannelse (ved R32).

VE-godkendelse: Husk at angive en kontrolinstans

Hele 100 virksomheder med VE-ud-
dannede montører ventede i januar på 
at blive VE-godkendt. I mange tilfælde 

skyldtes det, at de manglede at oply-
se Energistyrelsen, hvem der er virk-
somhedens kontrolinstans i forhold til 

VE-godkendelsen.

For at blive VE-godkendt 
skal virksomheden have 
et kvalitetsledelsessy-
stem – for eksempel en 
ISO 9001-certificering – 

der er tilpasset kravene i VE-bekendt-
gørelsen. Kvalitetsledelsessystemet 
skal godkendes af et tredjepartsorgan, 
men det er ikke nødvendigvis alle tred-
jepartsorganer, der opfylder VE-be-
kendtgørelsens krav til at være kontro-
linstans. Der kan derfor være behov for 
at inddrage en særskilt kontrolinstans, 
før virksomheden kan VE-godkendes. 

Det gælder også for forhåndsgodken-
delser af kvalitetsledelsessystemet.

Virksomhedens sædvanlige tredje-
partsorgan bør kunne oplyse virksom-
heden, om de selv er kontrolinstans, el-
ler om der skal involveres en anden.

Energistyrelsen sender en meddelelse 
til virksomheden, hvis oplysningen om 
kontrolinstansen mangler, men mange 
har ikke reageret på denne meddelel-
se. Er der gået lang tid med at vente på 
VE-godkendelsen, er det en god idé at 
se, om der ligger en ubesvaret mail fra 
Energistyrelsen.




