
Tema: På tværs af landegrænser

B Cool A/S: Man skal ikke arbejde 
offshore, hvis man ikke kan 

affinde sig med sikkerheden

Vi fejrer 
køletekniker nr. 1000 

med et kunstværk
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Wind-Free  Pure 1.0

Vi er her for at hjælpe
• Altid support og teknikere 

der kan hjælpe on-site

• Altid lagerførende

• Altid markedets 
bedste priser

Velkommen 
til Samsung 
Wind-Free™ Pure 1.0
Nyt PM filter fjerner 99% af bakterier 
og støv fra luften *

WindFree™ Pure 1.0 er en af Samsungs top vægmodeller hvad angår 
udstyr og har blandt andet: WindFree™ funktion, AI, Wi-Fi, PM filter 
og Freeze Wash funktion.

Anlægget sikrer en stabil drift ved udetemperaturer helt ned til -15°C, 
har en energimærkning fra A++/SCOP 4,6 samt lydniveau fra kun 19 dB. 
Den kunstige intelligens (AI) analyserer brugermønstre og indeklimaet 
for automatisk indstilling.

WindFree ™ Pure 1.0 er udstyret med et elektrostatisk PM1.0 filter, der 
fungerer som en luftrenser idet den ikke kun fanger ultrafint støv op til 
0,3 um, men også visse typer bakterier ved hjælp af en elektro statisk 
ladning *. Unikt for WindFree™ Pure 1.0 er også integreringen af   Freeze 
Wash-funktionen. Denne funktion renser enheden og fjerner 
op til 90% af visse typer vira på fladen.

*Rapporten fra Intertek bekræfter, at filteret steriliserer mere end 99% af de testede mikroorganismer, der er opsamlet i filtret.

Tlf. 55 77 60 90
www. danskklimacenter.dk

En skævert på  
5 tons
5-tons-reglen for nye anlæg er nu en re-
alitet. Som man kan læse i dette num-
mer i Det Faglige Hjørne, bliver 10-ki-
lo-reglen for nye HFC-køleanlæg fra 1/7 
erstattet af en 5-tons CO2-ækvivalent-
grænse for anlæg, der ikke er færdig-
samlede af producenten.

Men hvad med varmepumper? Ja, det 
er en anden historie. Færdigsamlede 
varmepumper med HFC beholder de-
res 50-kilo-grænse, og grænsen for 
splitanlæg er fortsat 10 kilo indtil 1/1 
2022. De 50 kilo var i forvejen resulta-
tet af pres fra økonomiske interesser i 
bestemte typer varmepumper, og det 
lader til, at de interesser har været på 
spil igen.

Resultatet er en noget kompliceret be-
kendtgørelse om en 5-tons-regel, der 
nok skal give anledning til misforståel-
ser og problemer i den kommende tid.
Dansk Køl & Varme har forelagt Miljømi-
nisteriet et oplagt fortolkningsproblem: 
Hvad regnes egentlig for en varme-
pumpe i dette regelsæt? 

Mange varmepumper kan jo også køle, 
og hvis man nu har et anlæg, der an-
vendes til både opvarmning og køling, 
er det så en varmepumpe eller et køle-
anlæg – 50 kilo eller 10 kilo? Det har vi 
ikke fået nogen klar definition på. 

Læg til al denne usikkerhed, at 5-tons- 
grænsen formentlig ikke kommer til at 

gøre den store forskel for klimaet. Der 
er for mange smutveje i reglerne om 
varmepumper, og kontrollen med over-
trædelser er i forvejen for lav. 

Samtidig har vi fået temmelig man-
ge meldinger fra medlemmerne om, 
at ændringen bliver meget besværlig. 
Igangværende opgaver, udstyr på lager 
og problemer med at skaffe udstyr un-
der 5 tons CO2 er situationer, hvor med-
lemmerne løber ind i problemer. Også 
dette har vi forelagt Miljøministeriet.

Så hvorfor træder denne skævert 
af en ny regel i kraft, når der er alle 
disse problemer? 

Det gør den, fordi den er en politisk be-
slutning. En 5-tons-regel for køleanlæg 
er skrevet ind i den politiske aftale om 
klimaet, der skal nedbringe udslippet 
af drivhusgasser med 70 % i 2030. På 
papiret giver det en CO2-reduktion, 
og derfor har 5-tons-ændringen været 
politisk urørlig. Selv om den stort set 
ikke virker.

Det ville være mere effektivt at opret-
te et register over HFC-køleanlæg og 
varmepumper, skrotte gamle anlæg og 
øge myndighedernes kontrol med an-
læg. Vi har allerede, og vi vil fortsætte 
med at foreslå disse tiltag til politikerne.

Søren Bülow
Direktør, Dansk Køl & Varme
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Måske genkender du den krølhårede unge mand i blå blazer, som 
er afbildet sammen med formanden for brancheorganisationen, 

Christian Ildor, fra vores Facebookside?

Den unge mand er kunstneren ”Mormor”, og han arbejder i 
skrivende stund på et helt særligt kunstværk til Den jydske 

Haandværkerskole, som bliver afsløret den 25. juni 2021.  

Anledningen er, at Den jydske Haandværkerskole 
på denne dag uddanner køletekniker nr. 1000. 

- Det er en historisk milepæl for kølebranchen, 
dens udvikling og fremtid, at hele 1000 men-

nesker har gennemført den fulde køletek-
nikeruddannelse på Den jydske Haand-

værkerskole. Derfor vil vi gerne markere 
begivenheden på en hélt særlig fa-

con, fortæller direktør for Dansk Køl 
& Varme, Søren Bülow. 

En historiefortæller
”Mormor” er en ung århu-

siansk kunstner, som 
brænder for at fortælle 

”Mormor” 
maler 

køleteknik
Dansk Køl & Varme og Ahlsells uddannelsespulje finan-
sierer et helt særligt kunstværk til Den Jydske Haand-
værkerskole i anledning af, at køletekniker nr. 1000 bliver 
uddannet den 25. juni 2021. Kunstværket males af ”Mor-
mor”, der brænder for at fortælle historier med sine ma-
lerier. Nu er turen kommet til kølebranchen.

Af Anni M. Wiecka 

historier med sine malerier, og dét ind-
befatter også kølebranchens historie, 
fortæller Mormor, også kendt som Kri-
stian Djuurhuus. 

- Opgaven med at lave et kunstværk for 
Dansk Køl & Varme er en spændende 
ting for en kunstner, og efter mit be-
søg hos Den Jydske Haandværkerskole 
fik jeg en højere teknisk forståelse for 
faget generelt og et indblik i den fagli-
ge stolthed hos eleverne, siger Kristian 
Djuurhuus og tilføjer:

- Selve kunstværket kommer dels til at 
afspejle de mange muligheder man 
har som færdiguddannet køletekni-
ker fra Den jydske Haandværkerskole 
og dels den gode stemning på skolen. 
Derudover fandt jeg stor inspiration i 
teknikken bag faget, så mon ikke der 
sniger sig lidt køle- og varmeteknik ind 
i selve værket også.

Kunstværket finansieres af Dansk Køl & 
Varme og Ahlsells uddannelsespulje og 
er en hyldest til Den Jydske Haandvær-
kerskole, som har været hovedansvarlig 
for uddannelsen i de omtrent 35 år, den 
har eksisteret. Det er også en hyldest til 
alle de kølevirksomheder, der har taget 
lærlinge gennem årene. Og sidst men 
ikke mindst er det en hyldest til TEC i 
Gladsaxe, som over de seneste fem år 
har udbudt grundforløbet til køletekni-
keruddannelsen.

Gå ind på Dansk Køl & Varmes 
Facebookside for at se, hvordan 
”Mormor” reagerede, da han 
første gang besøgte Den jydske 
Haandværkerskole. 

4

Følg med i festlighederne 
på Facebook 

Dansk Køl & Varme møder op på 
Den Jydske Haandværkerskole 
den 25. juni for at fejre begiven-
heden for køletekniker nummer 
1000. Vi sørger også for at optage 
og tage billeder, fra når kunstvær-
ket af ”Mormor” bliver afsløret.
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Ahlsell Danmark ApS 
Salgsafdelingen tlf. 43241717  
Hovednr. tlf. 43241700                 
ahlsellref@ahlsell.dk                     
www.ahlsell.dk

iCOOLTM CO2

CO2 KONDENSING UNITS 
med inverterregulering

Different by Nature

Kapacitet: 
lav temperatur 1,7 -10,0 kW -  mellem temperatur 1,8 - 30,0 kW 

 Î Lavt lydniveau
 Î Dansk udviklet styring med Cloud løsning
 Î Enkel at installere og idriftsætte
 Î Bæredygtig løsning R744

Formandens klumme
Af Christian Ildor

I vores netop udgivne bog om køle-
branchen, ”Kølefolk og klimakriser”, kan 
man læse om køleteknikeruddannel-
sen. Her fremgår det, at uddannelsen 
blev oprettet i 1986 i samarbejde mel-
lem Uddannelsesministeriet, branche-
foreningen og Den jydske Haandvær-
kerskole. 

Vi kan nu, 53 år senere, fejre, at vi har 
uddannet køletekniker nummer 1000. 
Med lidt simpel hovedregning giver det 
cirka 19 færdiguddannede lærlinge om 
året i perioden. Det lyder ikke af man-
ge, hvis man sammenligner med andre 
uddannelser, men ser man til gengæld 
på de seneste fem år, har Den jydske 
Haandværkerskole gennemsnitligt ud-
dannet det tredobbelte. Og med god 
grund, for der venter de nyuddannede 
unge en fantastisk fremtid: Fuld be-
skæftigelse, gode løn- og arbejdsfor-
hold, spændende udfordringer, stor 
variation i arbejdsopgaverne og ikke 
mindst mulighed for at arbejde både i 
Danmark og i udlandet. 

Den jydske Haandværkerskole har for-
mået at følge med tiden og lærlingenes 
behov. Både i forhold til faglig udvikling 
og i forhold til rammerne for samvær 
og fritidsaktiviteter, når de opholder sig 

på skolen eller bosætter sig i de moder-
niserede og nye kollegieværelser. 

Det er skolens fortjeneste, og det skal 
de have stor tak for. 

Som formand bliver jeg fra tid til anden 
spurgt, om det overhovedet gør nogen 
forskel om en virksomhed støtter op 
om brancheforeningen med et med-
lemskab. På uddannelsesområdet er 
netop dét let at bekræfte, for køletekni-
keruddannelsen blev oprettet på direk-
te opfordring fra brancheforeningen, 
ligesom vi løbende har bidraget til fag-
lig udvikling på skolen, senest med tre 
komplette propananlæg. 

Det er en stor glæde for mig som for-
mand at kunne markere og lykønske 
skolen med køletekniker nummer 1000 
med det specialfremstillede kunstværk 
af kunstneren Mormor, som beskrevet 
på de forrige sider. Mit håb er, at kom-
mende køleteknikere under uddannel-
se vil lade sig opmuntre og finde inspi-
ration i de mange tekniske kølemotiver 
i hans glade streg. 

Et stort tillykke til os alle med køletekni-
ker nummer 1000. 

Tillykke til os!
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PÅ TVÆRS AF LANDEGRÆNSER

TEMA

B Cool A/S har mange køle-
opgaver i udlandet og særligt i 
marinen. Én af de opgaver kaldte 
på hjælp fra Dansk Køl & Varme, og 
erfaringerne herfra har ændret på 
praksis omkring kølemontørcertifikater. 

Tekst: Anni M. Wiecka 
Foto: Anni M. Wiecka/Privat

Hvis du er ansat som kølemontør el-
ler -tekniker hos B Cool A/S, bliver du 
næppe overrasket, hvis der på dit ar-
bejdsskema står, at du skal til Finland, 
Tyskland eller Norge for at arbejde på et 
krydstogt- eller fragtskib i næste uge.

Det var derfor heller ingen sag for ser-

vice- og projektleder ved B Cool, Jes-
per Steffensen, at sige ”ja” til en offsho-
re-opgave for en kunde i Tyskland. 
Troede han.

Det skulle nemlig vise sig, at B Cools 
papirer ikke var ”gode nok” til den tyske 
kunde. 

- Det er et spørgsmål om 
sikkerhed, fordi der er 
så langt til hjælp derude

PÅ TVÆRS AF LANDEGRÆNSER
TEMA
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EU’s F-gas-forordning er et godt eksempel på, hvordan 
den danske køle- og varmepumpebranche er afhæn-
gig af internationale initiativer.

Temaet for dette nummer af temp, ”På tværs af 
landegrænser”, giver et indblik i køle- og varme-
pumpebranchens europæiske ”partner”, AREA, og 
skildrer desuden et godt medlems-eksempel på no-
get af det internationale arbejde, som kølebranchen  
leverer. 

Dansk Køl & Varme mener, at det er vigtigt med et 
godt samarbejde og gode partnerskaber på tværs af 
landegrænser. Derfor folder vi netop dét ud på de kom-
mende sider. God læselyst.

Artikelserie: Kølebranchens mange opgaver
Køleteknik er at finde mange steder i samfundet. Både nationalt og 
internationalt. Denne artikel er den første i serien, ”Kølebranchens 
mange opgaver”, som skildrer nogle af de mange opgaver, som vo-
res medlemmer skal løse. Nogle mere særprægede end andre.

Jesper Steffensen, service- og 
projektleder ved B Cool A/S.



TEMP  3 | 202110 TEMP  3 | 2021 11

PÅ TVÆRS AF LANDEGRÆNSER
TEMA

- Selvom vi havde sendt dem en en-
gelsk version af vores montørers D-cer-
tifikater, var de ikke overbeviste om, at 
vi overholdt de gældende EU-regler. 
Uanset hvor meget vi forsøgte at for-
klare dem det. Derfor kontaktede jeg 
Søren (direktør for Dansk Køl & Varme, 
red.), som var en stor hjælp i forhold til 
at henvise til konkret EU-lovgivning på 
området, stå for en stor del af kontak-
ten til Den jydske Haandværkerskole i 
forhold til vores montørers certifikater 
og generelt bare bakke os op i hele pro-
cessen, fortæller Jesper Steffensen. 

Den jydske Haandværkerskole har på 
baggrund af B Cools oplevelse og på 
ønske fra Dansk Køl & Varme ændret 
de certifikater, som de udsteder til kø-
lemontørerne. 

Nu står der, hvad de danske certifika-
ter svarer til på den europæiske cer-
tifikatskala, der er referencer til den 
relevante EU-lovgivning på kølemon-
tørcertifikaterne, og fremover kan de 

fås i både en dansk og en engelsk ud-
gave.

B Cool’s tyske kunde havde naturligvis 
ingen grund til bekymring, for B Cool 
havde tilladelserne i orden, men grun-
den til postyret skyldtes simpelthen, at 
offshore-arbejde er forbundet med en 
meget omfattende kvalitetskontrol.  

Papirer på det hele  
Det var ikke første gang, at B Cool skul-
le arbejde offshore, men det var første 
gang, at papirarbejdet var så omfatten-
de, fortæller Jesper Steffensen. 

- Når du arbejder offshore, skal du have 
papirer på, hvad du skal lave, hvad det 
indebærer, om der er nogle farer for-
bundet med det, og hvilke kvalifikati-
oner du har til at udføre arbejdet. Det 
er et spørgsmål om sikkerhed, fordi der 
er så langt til hjælp derude, når al trans-
port frem og tilbage kræver en helikop-
ter, fortæller Jesper Steffensen.  

Der kan ikke gå flere ting galt offsho-
re, end der kan alle andre steder, men 
hjælpen er længere væk, hvis man ikke 
har fået det rette værktøj med, eller 
hvis man skal på hospitalet, forklarer 
Jesper Steffensen. 

Fejl = Elimineret
I løbet af de mange år, Jesper Steffen-
sen har beskæftiget sig med offsho-
re-arbejde enten som rejsemontør eller 
i sin funktion som projektleder, er der 
aldrig gået noget galt. Det kan han net-
op takke det omfattende papirarbejde 
for, påpeger han. 

- Man må for eksempel 
ikke kravle ret langt 
op ad en stige, før det 
kræver et kursusbevis. 

Man skal også sørge for at bruge den 
tid, der er sat af til opgaven på papiret, 
for ellers konfronterer kunden én med 
det. Der skal være tid til at tage det stille 
og roligt, fortæller han.

Jimmi Munk var en af de teknikere ved 
B Cool, som var med på den omtalte 
offshore-opgave. 
Han har oplevet lidt af hvert gennem 
sin offshore-karriere, men denne opga-
ve adskilte sig meget fra, hvad han el-
lers har prøvet. 

- Jeg skulle lave det samme, som jeg 
var vant til, men her skulle det hele do-
kumenteres. Jeg måtte ikke spænde en 
møtrik, selvom jeg stod med værktøjet 
i hånden, hvis det ikke stod på mit pa-
pir, fortæller Jimmi Munk. 

Jimmi Munk er uddannet mekaniker, men er nu 
i gang med at videreuddanne sig til køletekniker 
gennem B Cool. 
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Han har flere års erfaring fra vindmølle-
branchen både som tekniker og super-
visor, så den omfattende sikkerheds-
kontrol var til gengæld ikke noget, han 
satte spørgsmålstegn ved. 

- Man skal ikke arbejde offshore, hvis 
man ikke kan affinde sig med alle sik-
kerhedsforanstaltningerne. Jeg kan 
godt tænke: ”Slap nu lige af”, men i 
bund og grund er det jo for vores eget 
bedste. Det kan være med livet som 
indsats, hvis noget går galt derude, si-
ger Jimmi Munk. 

Uden bekymring 
Jimmi Munk og Jesper Steffensen me-
ner begge, at på trods af de besvær-
ligheder, der kan være ved at arbejde 
offshore, så overskygger fordelene klart 
ulemperne. 

- Jeg valgte det her arbejde for at kom-

me ud og opleve noget andet end et 
mekanikerværksted med de samme 
fire vægge, de samme kollegaer og de 
samme kunder. Der er en helt anden 
ro i det her arbejde, fordi vejret er friskt, 
vores telefoner typisk ikke virker, og der 
ofte heller ikke er noget wi-fi, siger Jim-
mi Munk.

Jesper Steffensen supplerer:
- Man møder også en masse forskellige 
kulturer og skal samarbejde med de lo-
kale i de respektive lande, man arbejder 
i. Man bliver sat over for mange forskel-
lige problemstillinger og systemer, som 
skolen ikke kan forberede én på. 

Dét kan Jimmi Munk også skrive under 
på, fortæller han. 

- Det er lidt en livsstil, og enten så kan 
man det, eller også kan man ikke, på-
peger han.

Træt af bøvl?

På lager  ·  Fejlfri*

www.klimalux.dk

Ring

6322 3333

Så kunne du overveje

* passer ikke.., men de er sjældne!

Den hvide kompressor, som er afbildet her, er en gammel kompressor, som en af 
B Cools montører har sandblæst, splittet ad, inspiceret for skader, skiftet sliddele 
på, samlet igen og malet. Nu ligner den en helt ny kompressor, der skal sendes 
ud til en troller.  
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Lækagealarm
for maskin-, køle- og fryserum

Bacharachs lækagealarmer til alle køleanlæg, 
der kræver gasdetektering

Bacharach MGS 400 serien er en række effektive gasdetektions-
instrumenter, som kontinuerligt overvåger den omgivende indendørs 
luft for følgende gastyper:

• Kølemidler
• Ilt
• Giftige og brændbare gasser

Få mere information om Bacharach lækagealarmer på www.hjj.dk

HØJEFFEKTIV LUFT TIL VAND VARMEPUMPE
HYDROLUTION

Markedets højeste kvalitet

Det driftsikre valg inden
for varmepumper

Perfekt løsning til nybyggeri
og som erstatning af oliefyr

Vi ønsker alle vore kunder en god sommer

02-06-2021   14:29:3302-06-2021   14:29:33

Forsvare, fremme og repræsentere 
køle- og varmepumpeindustriens in-
teresser på europæisk plan. Så præcist 
beskriver Olivier Janin AREA’s formål. 
AREA er den europæiske sammenslut-
ning af brancheorganisationer inden 
for køl og varme, som Olivier Janin er 
generalsekretær for.  

- Vi er ret indfly-
delsesrige i for-
hold til at få bran-
chens holdninger 
i spil. Særligt taget 
i betragtning, at vi 
er en lille fisk i en 
stor dam, fortæller 
han. 

Men AREA er ingenting uden sine med-
lemmer, pointerer han, og de input, der 
hidtil er kommet fra Dansk Køl & Varme 
i forhold til f-gas-forordningen, er blevet 
taget godt imod af både de resterende 

medlemmer i AREA og 
repræsentanterne i den 
europæiske kommission. 

Den slags inputs bliver særligt vigtige 
over de næste mange år, vurderer Olivi-
er Janin. For de diskussioner, der finder 
sted på politisk plan i EU, peger i ret-
ning mod endnu større krav til bære-
dygtig udvikling, herunder til f-gas-for-
ordningen, fortæller han.

Fremtiden er grøn 
- Jeg har ikke en krystalkugle, men jeg 
vil sige, at ud fra den retning, de poli-
tiske diskussioner på europæisk plan 
tager, så er det mest sandsynligt, at vi 
i fremtiden kommer til at se endnu fle-
re ned- og måske også udfasninger af 
HFC’er, udtaler Olivier Janin.

AREA har derfor en vigtig opgave i for-
hold til at sikre, at de mange små virk-
somheder ikke bliver ”tabt” undervejs, 
fortæller han. 

Dansk Køl & Varme 
bliver hørt i EU
I AREA, den europæiske sammenslutning af brancheorganisationer in-
den for køl og varme, er man overbevist om, at f-gas-forordningen, som 
gælder i hele EU, er kommet for at blive. Derfor lyder opfordringen til 
den danske branche: Forbered jeres virksomhed på en grøn fremtid, og 
del jeres erfaringer med Dansk Køl & Varme. 

Af Anni M. Wiecka 

PÅ TVÆRS AF LANDEGRÆNSER
TEMA
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LU-VE FORDAMPERE OG BITZER AGGREGATER 

FOR A2L KØLEMIDLER

CO2 EUROVENT
CERTIFICERET
KAPACITET • AIR FLOW • ENERGIFORBRUG

I slutningen af 2020 var LU-VE Group en af de første til 
at opnå Eurovent Certification (nr. 00.10.214) for CO2 for-
dampere. Eurovent er din garanti for korrekte data.

Se vores store udvalg af LU-VE CO2 fordampere på www.hjj.dk
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Lækagealarm
for maskin-, køle- og fryserum

Bacharachs lækagealarmer til alle køleanlæg, 
der kræver gasdetektering

Bacharach MGS 400 serien er en række effektive gasdetektions-
instrumenter, som kontinuerligt overvåger den omgivende indendørs 
luft for følgende gastyper:

• Kølemidler
• Ilt
• Giftige og brændbare gasser

Få mere information om Bacharach lækagealarmer på www.hjj.dk

HØJEFFEKTIV LUFT TIL VAND VARMEPUMPE
HYDROLUTION

Markedets højeste kvalitet

Det driftsikre valg inden
for varmepumper

Perfekt løsning til nybyggeri
og som erstatning af oliefyr

Vi ønsker alle vore kunder en god sommer

02-06-2021   14:29:3302-06-2021   14:29:33

- Vi er jo en organisation af mange små 
virksomheder, så vi skal konstant gøre 
magthaverne opmærksomme på, at 
den indflydelse, som kommer fra de 
små virksomheder, givetvis ikke kan 
være ligeså stor som fra multinationale 
virksomheder, siger Olivier Janin. 

Han forklarer, at i mange små virksom-
heder er det den eller de samme per-
soner, der står for installere køleanlæg, 
som står for at implementere nye ar-
bejdsgange. Derfor kan det være svært 
at omstille sig til ”den grønne bølge”, 
når man samtidig skal tjene penge til 
virksomheden. 

Neutralitet og ekspertise
AREA’s medlemmer er neutrale i den 
forstand, at de hverken er for eller imod 
bestemte kølemidler. Det er en egen-
skab, der vægter højt hos beslutnings-
tagerne, forklarer Olivier Janin. 

- Den neutralitet og ekspertise, som 
medlemmerne har, gør, at AREA står 
solidt i forhold til politisk indflydelse, 
selvom vi langt fra har ligeså mange 
ressourcer som producenter og andre 
interessenter, siger han. 

En anden ting, der også er afgørende 
for politisk indflydelse, er, at man præ-
senterer sine gode argumenter på den 
rette måde, og her har de bidrag, som 
er kommet fra Danmark, været særligt 
gode, fortæller Olivier Janin.

- Dansk Køl & Varme er kommet med 
flere konkrete forslag eller pointer i for-
hold til den nuværende f-gas-forord-
ning, som er kommet med i AREA’s 
fælles udmeldinger til EU. Heriblandt 
et forslag om at sænke kilo-grænsen 

for, hvornår man skal have certifikat til 
at arbejde med brandbare kølemidler, 
siger han. 

Den nuværende grænse er nemlig alt 
for høj, pointerer direktør for Dansk 
Køl & Varme, Søren Bulow. Den bør i 
stedet ligge på 1 kg, så den tilsvarer de 
internationale standarder, grænsen for 
lækagetjek og det lovligpligtige årlige 
eftersyn. 

Vigtig vidensdeling
Udover den indflydelse, som Dansk Køl 
& Varme kan få på f-gasforordningen, 
er der også andre ting at vinde på at 
samarbejde på tværs af landegrænser 
og være en del af AREA, fortæller Søren 
Bülow. 

- Køleteknik er jo en blanding af meka-
nik, fysik og kemi, og det gør, at bran-
chen bliver ramt af mange forskellige 
typer lovgivning: Maskindirektivet, re-
gulering på byggeområdet, inden for 
elektronik, kemikalier og meget andet. 
Dansk Køl & Varme har ikke en chance 
for selv at kunne følge med på alle om-
råder, så der er det godt at have AREA 
til at informere om, når der sker noget 
nyt, siger Søren Bülow. 

Samtidig kan Dansk Køl & Varme bruge 
AREA til at tjekke op på, om den lovgiv-
ning, de danske myndigheder vil gen-
nemføre, f.eks. 5-tons-reglen, er god-
kendt af EU. 

AREA bidrager altså til, at Dansk Køl 
& Varme kan bevare sin position som 
branchens ”vagthund”.
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Aircon Teknik A/S
Johann Gutenbergs Vej 11-13
8200 Aarhus N

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

U-Crown 9K

Fairy 9K /12K

Amber 9K /12K

Lomo 9K /12K

Med Gree luft til luft varmepumper 
får du innovativ og solid teknologi 
fra verdens største producent.

Du får bl.a.
• Bredt sortiment
• Høj energie� ektivitet
• Indbygget WIFI
• Miljøvenligt kølemiddel
• God produktgaranti

Sammen sikrer vi stærke løsninger 
Når du køber dine varmepumper 
hos Aircon Teknik, får du ikke 
alene et bredt produktsortiment. 
Du får solid rådgivning og teknisk
support - både før, under og efter
installation.

Produkterne er lagervarer.

Læs mere og køb online
www.airconteknik.dk/gree 

Varmepumper er et hot emne
- giv dine kunder de bedste muligheder!

Gree
varmepumper
OPTIL 5 ÅRS

GARANTI

Partnerskaber er et verdensmål 
Et af FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling er ”Partnerskaber for 
handling”. Det verdensmål kan køle- og varmepumpevirksomheder 
lægge en strategi for med hjælp fra Dansk Køl & Varmes ”Guide til ver-
densmålene” og derigennem være med til at fremtidssikre deres virk-
somhed. 

Af Anni M. Wiecka PÅ TVÆRS AF LANDEGRÆNSER
TEMA

I Dansk Køl & Varmes guide til FN’s 17 
Verdensmål for bæredygtig udvikling 
skriver vi, at:
”… partnerskaber med virksomheder, 
organisationer og uddannelsesinsti-
tutioner kan synliggøre og påvirke 
uddannelse og efteruddannelse med 
kvalitet indenfor køleteknik.”

Som eksemplerne med AREA og BCool 
på de forrige sider viser, er verden tæt-
tere forbundet i dag end nogensinde 
før, og derfor er det også nemmere at 
styrke gode partnerskaber på tværs af 
landegrænser eller – måske mere over-
skueligt – på tværs af virksomheder. 

Guiden, som Dansk Køl & Varme har ud-
arbejdet, beskriver blandt andet, hvor-
dan man som virksomhed kan lægge 
en strategi for verdensmål nummer 17: 
Partnerskaber for handling.  

Til gavn for den enkelte virksomhed 
At etablere gensidigt forpligtende part-
nerskaber kan hjælpe den enkelte virk-
somhed til at styrke sin betydning og 
stemme på markedet. Man er med til 
at fremtidssikre sin egen virksomhed 
både gennem de konkrete partnerska-
ber og det signal, man sender til andre 
potentielle kunder om, at man går op i 
bæredygtig udvikling. 

Dét signal trænger dog først for alvor 

igennem, hvis man skriver sin virksom-
heds ambitioner for verdensmålene 
ned. På den måde kan man vise, at man 
gør en indsats for bæredygtig udvikling 
med helt konkrete målsætninger.

Dansk Køl & Varmes guide indeholder 
både eksempler på målsætninger lig 
ovenstående og et sæt skabeloner, der 
gør det nemt at udfylde sin virksom-
heds ambitioner for verdensmål num-
mer 17: Partnerskaber for handling. 

Du finder guiden på Dansk Køl & Var-
mes hjemmeside under ”Aktuelt for 
dig” → ”Sådan arbejder du med FN’s 
Verdensmål”.

Målsætninger for partnerskab
kunne være: 
·  Virksomheden vil deltage i ER-

FA-møder for at udveksle idéer 
og erfaringer med partnere. 

·  Virksomheden vil finde en sam-
arbejdspartner, der kan hjælpe 
med at digitalisere virksomhe-
den. 

·  Virksomheden vil finde en sam-
arbejdspartner indenfor viden-
sinstitutioner, erhvervsudvikling 
eller organisationer, der vil være 
med til at tænke i nye løsninger. 
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- Gennem min karriere har jeg 
set rigtig mange små virksom-
heder dreje nøglen om på grund 
af uoverskuelige system- og 
myndighedskrav. Det, synes jeg, 
er synd, for ofte er de nogle af 
de dygtigste folk på markedet, 
lyder det fra kvalitetskonsulent 
Elisabeth Persson, som står bag 
Dansk Køl & Varmes nye skabe-
lon til ISO 9001-certificering.

Skabelonen er en revideret udgave 
af Dansk Køl & Varmes tidligere ISO 
9001-skabelon, som Elisabeth Persson 
stødte på, da hun hjalp en mindre køle-
virksomhed med at blive ISO 9001-cer-
tificeret.

- Jeg kunne se, at man kunne justere på 
skabelonen, så den gav større værdi for 
særligt små virksomheder, og det er jo 
det, der er hele idéen med ISO 9001; at 
den skal give værdi for den enkelte virk-
somhed, fortæller Elisabeth Persson. 

Den nye skabelon fås både i en udgave 
til virksomheder med under 10 ansatte, 
til virksomheder med over 10 ansatte 
og til virksomheder, der – uanset stør-
relse – vil implementere VE-godkendel-
seskravene i deres ISO 9001. 

Fælles for alle versioner er, at de ”ikke er 
mere besværlige end højest nødven-
digt,” som Elisabeth Persson formulerer 
det.  

Spar tid og penge med ISO 9001 
Før Elisabeth Persson indgik et samar-

bejde med Dansk Køl & Varme, havde 
hun haft en håndfuld kunder inden for 
kølebranchen, særligt små virksomhe-
der, som så ISO 9001 mere som en pligt 
end som en hjælp til virksomheden.  

- Jeg var for eksempel ude ved et lille 
kølefirma, hvor ejeren sagde, at de ikke 
havde nogen afvigelser. Men da jeg 
spurgte ham, hvor tit de glemte noget 
værktøj, når de skulle op på et tag for at 
lave et køleanlæg, svarede han, at det 
gjorde de forholdsvis tit, fortæller Elisa-
beth Persson. 

Hun opfordrede ham til at tage tid på, 
hvor lang tid han brugte på at gå ned 
fra taget for at hente det, han skulle 
bruge, og tilbage igen og så sætte en 
streg i firmabilen for hver gang, han 
hentede noget, han havde glemt. 

- Ud fra det fandt vi ud af, at han kunne 
spare 200.000 kroner på årsbasis på at 
lave en huskeseddel for, hvad de skulle 
have med i tasken, fortæller Elisabeth 
Persson og tilføjer, at det er den slags 
ting, man ikke tænker over i hverdagen, 

Kvalitetskonsulent Elisabeth Persson står bag en ny, revideret ISO 
9001-skabelon, som Dansk Køl & Varme stiller til rådighed for sine med-
lemmer. Skabelonen fås i flere versioner, men alle versioner har det til 
fælles, at de er så simple som muligt.

Tekst og foto: Anni M. Wiecka

ISO 9001: 
Det skal 

ikke være mere 
besværligt end 

højest nødvendigt
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BRENNTAG  
NORDIC

Vi leverer kølemidler og  
varmetransmissionsvæsker  
til hele kølebranchen.

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

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

men som kan spare ens virksomhed for 
en masse tid og penge, hvis man tilret-
ter ISO 9001-systemet til netop sin virk-
somhed. 

- Dét gælder uanset, om man er en 
virksomhed på under eller over 10 an-
satte, påpeger hun. 

Uanset størrelse
Selvom Elisabeth Persson fremhæver 
sit arbejde med at forsimple skabelo-
nen til gavn for de mindre virksomhe-
der, er ISO 9001-skabelonen også re-
levant for virksomheder med over 10 
ansatte, fortæller hun. 

Et eksempel på det er tilføjelsen af 
VE-godkendelseskravene til skabelo-
nen.

- En virksomhed skal jo have et kvali-
tetsledelsessystem for at blive VE-god-
kendt, så jeg har simpelthen taget 
VE-godkendelseskravene og imple-
menteret dem i manualen for ISO 
9001-certificering, så man automatisk 
gennemgår kravene for VE, når man 
skal ISO 9001-certificeres. Det er igen 

for at gøre det enkelt, siger Elisabeth 
Persson, som dog tilføjer, at det er frivil-
ligt, om man vil bruge skabelonen med 
VE-tilføjelserne eller ej. 

- Hvis du har en virksomhed med over 
10 ansatte, er der også et lovkrav om at 
beskrive virksomhedens arbejdsmiljø-
organisation. Det er også blevet tilføjet 
til den reviderede skabelon, siger Elisa-
beth Persson. 

Hun kan skrive under på, at uanset hvil-
ken version Dansk Køl & Varmes med-
lemmer vælger, indeholder skabelonen 
ikke mere, end hvad der er nødvendigt 
for den enkelte virksomhed.

Læs mere om 
samarbejdet med Elisabeth 

Persson og find de reviderede 
skabeloner til ISO 9001-

certificering på Dansk Køl & 
Varmes hjemmeside.

www.koeleteknik.dk

Dansk Køl & Varme har indgået et sam-
arbejde med Elisabeth Persson dels på 
grund af hendes mangeårige erfaring 
med kvalitetsledelsessystemer og dels på 
grund af hendes personlige kvaliteter. Hun 
har føling med, hvad det vil sige at drive en 
mindre virksomhed, og så er hun i øjenhøj-
de med dem, hun rådgiver. 

Dansk Køl & Varme anbefaler 
Elisabeth Persson



TEMP  3 | 202126

Guldager A/S
Hejrevang 1-5
3450 Allerød

Industriel vandbehandlingIndustriel vandbehandling
- hele vejen rundt- hele vejen rundt

Med Guldager som leverandør behøver du kun at henvende dig ét sted. 
Vi dækker alle dine behov indenfor industriel vandbehandling:

• Special additiver, know-how og service til din dampkedel, dit kølesystem
 eller dit procesanlæg

• Dimensionering, rådgivning og levering af filtre, blødgørings- og RO-anlæg
 samt desinfektionsudstyr

•  Installation, reparation og servicering af dine vandbehandlingsanlæg

•  Korrosionsbeskyttelse af fabrikkens brugsvand, desinfektion og legionella
 kontrol i drikkevand

•  Industrirens af vekslere, anlæg og rørværk - f.eks. regelmæssig rengøring 
 af havvekslere

•  Korrosionsbeskyttelse af nedgravede stålrør samt nedgravede beton-
 konstruktioner

Guldager - Full Service Provider

Full Service Provider betyder, at du har mange mulig-
heder at vælge mellem - uanset opgavens art. 

Eller sagt på en anden måde: 

Guldager: Én leverandør - mange løsninger

Samtidig bliver du tilknyttet samme person - også 
uanset opgavens art.

Det kalder vi One Point Of Contact.

Ring til os på 48 13 44 00 og hør mere om, 
hvordan vi kan hjælpe dig - fra start til slut.

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

Dampkedler - kølesystemer - fjernvarme - procesanlægDampkedler - kølesystemer - fjernvarme - procesanlæg

Som led i regeringens klimaaftale sæt-
tes afgiften for HFC’er op pr. 1. juli 2021. 
Den såkaldte CFC-afgift forhøjes med 
cirka 30 kroner per ton CO2e, og loftet 
over afgiften på 600 kr./kg ophæves.

For kølemidlet R410A vil det f.eks. bety-
de, at afgiften for kølemidlet stiger fra 
313 kr. pr. kg. til 393 kr. pr. kg. For R134a 
vil det betyde en stigning fra 215 kr. pr. 
kg til 270 kr. pr. kg.

Derudover bliver CFC-afgiften frem-
over reguleret med prisudviklingen, så 
afgiften ikke bliver udhulet af inflation. 
Det betyder en yderligere stigning på 

henholdsvis 25 og 27 kroner for R134a 
og R410a fra 1. januar 2024. 

Hvis kunden efter 1. juli 2021 spørger til, 
at der er kommet et lidt højere afgifts-
beløb på fakturaen, anbefaler Dansk 
Køl & Varme, at man forklarer kunden, 
at det er på grund af en beslutning i 
Regeringens klimaaftale om at forhøje 
afgiften for at nedbringe mængden af 
HFC-kølemidler.

Du kan også finde et fakta ark på vores 
hjemmeside, som du kan bruge som 
dokumentation over for kunden.
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Afgiften på HFC-kølemidler 
forhøjes per 1. juli

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.
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 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

Fra den 1/7 2021 ændres den hidtidige 10-kilo-regel, 
så en række anlæg fremover højest må indeholde 
kølemiddel svarende til 5 tons CO2-ækvivalenter. 

Den forventede ændring af 10-kilo-reg-
len træder i kraft 1/7 2021, hvor reglen 
for køleanlæg ændres, så den mak-
simale fyldning for nye split-anlæg vil 
være 5 tons CO2. Fabrikssamlede, her-
metisk lukkede anlæg må som hidtil 
have maksimalt 10 kg fyldning.

For varmepumper er ændringen lidt 
anderledes. For fabrikssamlede, her-
metisk lukkede anlæg er den maksi-
male grænse fortsat 50 kg. For split 
anlæg vil grænsen fra 1/7 2021 være 5 
tons CO2 ligesom for køleanlæg. Dog 

App giver hurtigt svar
Hvad svarer 5 tons til for de forskellige 
kølemidler? Det kan du få et hurtigt svar på 
ved hjælp af den gratis app, ”AREA F-Gas”. 
Den er udviklet af vores europæiske organisation, 
AREA, og kan downloades til både iPhone og Android.

gælder dette først fra 1/1 2022 for var-
mepumper under 10 kg. Det vil sige, at 
varmepumpesplit-anlæg indtil 1/1 2022 
fortsat må installeres med op til 10 kg 
HFC. 

Pas på med, hvad der står i  
virksomhedens salgs- og  
leveringsbetingelser
Dansk Køl & Varmes samarbejdspart, 
forsikringsmæglerne Ensure, har opda-
get et problem hos nogle af kølefirma-
erne. Det drejer sig om udformningen 
af deres salgs- og leveringsbetingelser i 
det tilfælde, hvor der sker en skade hos 
kunden.

Salgs- og leveringsbetingelserne er no-
get, man aftaler med de kunder, man be-
søger, men salgs- og leveringsbetingel-
serne giver ikke altid lov til, at man bruger 
sine forsikringer, hvis noget går galt. 

Nogle salgs- og leveringsbetingelser 
begrænser eventuelle erstatninger 
til fakturabeløbet eller en indsat sum 
på eksempelvis 100.000 kroner. Det 
er en unødvendig begrænsning, fordi 
ansvarsforsikringen i Dansk Køl & Var-
mes aftale har en forsikringssum på 25 
mio. kroner. Har man en af de nævnte 
begrænsninger i sin forsikringsaftale 
dækker forsikringen altså kun op til ek-
sempelvis 100.000 kroner, selv om den 
kunne have dækket op til 25 mio. kro-
ner. 

Det kan skabe et dårligt indtryk hos 
kunden, hvis kunden brænder inde 

med udgifter, der kunne have været 
dækket af en forsikring. 

Har man lavet sine egne salgs- og leve-
ringsbetingelser, kan det ske, at forsik-
ringsselskabet alligevel vil afgøre erstat-
ningen ud fra ansvarsfraskrivelserne i 
forsikringen, som ofte ikke er tilpasset 
salgs- og leveringsbetingelserne. 

Så kan man eventuelt trække forsik-
ringsselskabet i retten, hvor retten skal 
afgøre, hvorvidt forsikringsselskabet 
bør godkende virksomhedens egne 
salgs- og leveringsbetingelser. 
Her vil retten gå ind og se på, hvilke 
salgs- og leveringsbetingelser, der ty-
pisk er gældende på markedet frem 
for de konkrete salgs- og leveringsbe-
tingelser, som virksomheden selv har 
lavet.

Det er derfor vigtigt at være opmærk-
som på, om de salgs- og leveringsbetin-
gelser, man anvender, er for restriktive 
eller ikke flugter med virksomhedens 
forsikring.

Du kan få hjælp til at afklare dette 
spørgsmål ved at kontakte Ensure.

Der vil også som hidtil være mulighed 
for at søge dispensation fra begræns-
ningerne, herunder i overgangsperi-
oden. Dispensation kan blandt andet 
være relevant, hvis en installationsop-
gave strækker sig hen over 1/7, hvis or-
dren på et nyt anlæg er indgået længe 

før 1/7 eller i forhold til økonomisk tab 
på en rest af udstyr, der kun passer til 
de gamle regler.

Se mere om, hvordan du søger dispen-
sation på vores hjemmeside under 
Spørgsmål og Svar.

Ændringen indebærer, 
at et anlæg med for 

eksempel 134a maksimalt 
må indeholde 3,5 kg. 

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

5-tons 
CO2-ækvivalenter
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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

Redaktør: 
Anni M. Wiecka 

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.
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40 % 
medlems-
rabat

Dansk Køl & Varme har tidligere skrevet 
her i temp om de nye kølemontørcerti-
fikater, som vi har taget initiativ til.

Idéen med de nye certifikater er blandt 
andet at ophæve det beskæftigelses-
krav, som i dag kræver certifikat til at 
arbejde med brandbare kølemidler. 

Som det er i dag, betyder beskæftigel-
seskravet nemlig, at en del kølefirmaer 
ikke kan komme i gang med de brand-
bare kølemidler.

Tanken er desuden at ændre certifi-
katerne, så der fremover skal være ét 
almindeligt certifikat, der dækker det, 
som i dag er A-, B- og C-certifikaterne.

På trods af, at arbejdet på denne æn-
dring har været undervejs i 3 år, er der 
dog endnu ingen udsigt til, at den bli-
ver gennemført lige foreløbigt.  

Arbejdstilsynet havde ellers tilkendegi-
vet, at ændringen ville være på plads 
1/1 2021. Senere blev den udskudt til 1/7 
2021, men nu forlyder det, at der bliver 
tale om 1/1 2022 eller måske endda 1/7 
2022.

Forsinkelserne skyldes ikke kun Ar-
bejdstilsynet, men tilsyneladende også 
arbejdsmarkedets parter, der i et års 

tid på en række møder har behandlet 
forslaget i et udvalg under Arbejdsmil-
jørådet. Dels var der i starten uenighed 
på nogle punkter, dels indgår kølemon-
tørcertifikaterne i en bekendtgørelse 
om flere andre certifikater, som parter-
ne nu også har fået lyst til at ændre i. 
Desuden har Tekniq-Arbejdsgiverne 
medvirket til at udskyde en beslutning 
om de nye certifikater ved at kræve en 
forhøjelse af 2,5 kg-grænsen for certifi-
kater til 3 kg.

Forløbet har desværre ført til en situa-
tion, hvor der ikke er udsigt til at få løst 
den hårdknude, som i dag forhindrer 
nogle kølefirmaer i at gå i gang med 
brandbare kølemidler. Herunder bety-
der den uafklarede situation, at Dansk 
Køl & Varme indtil videre må indstille 
sine medlemskurser i brandbare køle-
midler.

Indtil videre er den eneste mulighed for 
at komme i gang med brandbare køle-
midler derfor at sende en medarbejder 
på efteruddannelse og finde en samar-
bejdspart, hvor han kan få de 6 måne-
ders praktisk erfaring.

Den jydske Haandværkerskole oplyser, 
at de udbyder efteruddannelse i C-cer-
tifikat i 2. halvår af 2021. 

Nye kølemontør- 
certifikater er  

udskudt endnu en gang
Dansk Køl & Varme har forhandlet en 
rabat med Dansk Standard, så med-
lemmer af Dansk Køl & Varme kan få 
de opdaterede dele af EN378 med 40 
% rabat.

For at få medlemsrabatten skal køle- 
og varmepumpevirksomheder ringe 
eller skrive til Dansk Standard og ved 
bestillingen oplyse, at man som med-
lem af Dansk Køl & Varme ønsker at 
købe EN378 med 40 % rabat. Rabatten 
kan ikke fås ved at benytte Dansk Stan-
dards webshop. 

Tilbuddet gælder vel at mærke for 
enkeltkøb i trykt eller digital udgave. 
Ønsker man at købe hele EN378, kan 
man købe ”standardpakken”. Her giver 
Dansk Standard også 40 % rabat, men 
her gælder rabatten, uanset om man er 
medlem af Dansk Køl & Varme eller ej.

Læs mere om rabatordningen på 
Dansk Køl & Varmes hjemmeside under 
Bliv medlem → Andre medlemsfordele, 
hvor de mange andre medlemsfordele 
ved et medlemskab af Dansk Køl & Var-
me også er ridset op.  



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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