Kølebranchens Kvalitetssikringsordning bliver en
del af Dansk Køl & Varme
Snart kan endnu flere få glæde af det beregningsprogram til køleanlæg, som
Kølebranchens Kvalitetssikringsordningen (KKO) stiller til rådighed for sine
medlemmer. Dansk Køl & Varme har nemlig indgået en aftale med KKO om at
føre de to organisationer sammen, og det er til god gavn for begge parter.
Af Anni M. Wiecka

Kølebranchens Kvalitetssikringsordning (KKO) og Dansk Køl & Varme har én
fundamental ting til fælles: De arbejder begge for kvalitet.
KKO blev i sin tid etableret, fordi man gerne så, at der kun blev installeret køleanlæg,
som opfyldte fastsatte kvalitetskrav til både beregning/dimensionering, installation
og vedligeholdelse, og samtidig skulle anlæggene belaste miljøet så lidt som muligt i
hele deres levetid.
Dansk Køl & Varme arbejder på og er kendt for lignende ambitioner: Nemlig de tre
”pinde” kvalitet, grøn omstilling og lovligt arbejde.
Dermed er der en naturlig sammenhæng mellem de to organisationer, påpeger
formand for Dansk Køl & Varme, Christian Ildor.
- Vores hjerte som brancheforening banker for meget mere end bare kølebranchens
ve og vel. Det banker blandt andet også for gode standarder for fremstillingen af
anlæg. Det handler om, at de køleanlæg vores medlemmer installerer, gerne skal
afgive så lidt CO2 som muligt og stadig kunne levere den vare, som kunden
efterspørger, siger formanden og tilføjer:
- Det er noget af det, som KKO’s beregningsprogram kan hjælpe til, og det vil vi gerne
videreføre i regi af Dansk Køl & Varme.
KKO og Dansk Køl & Varme har nemlig valgt at indgå i et partnerskab således, at
Dansk Køl & Varme overtager sekretariatet for KKO, men at KKO får sin egen
selvstændige styregruppe, som blandt andet skal rådgive om, hvad der er brug for at
bygge videre på i forhold til beregningsprogrammet.
På den måde kan KKO bevare sit eksistensgrundlag på trods af den
medlemsnedgang, der har præget ordningen de seneste år, og Dansk Køl & Varme
kan til gengæld tilbyde KKO’s beregningsprogram til sine medlemmer.
Fordel for medlemmerne

Men hvad vil det så betyde for medlemmerne af KKO, at sekretariatet rykker over til
Dansk Køl & Varme?
Sagen er den, at næsten alle medlemmer af KKO også er medlem af Dansk Køl &
Varme, så selvom KKO nu bliver en del af Dansk Køl & Varme vil det ikke få
konsekvenser for KKO’s nuværende medlemmer, vurderer Christian Ildor.
- Tværtimod vil vi tage hånd om KKO’s beregningsprogram, give det et større liv i
branchen og udvikle på det, siger Christian Ildor og tilføjer:
- Derudover passer Kølekvalitetsordningen godt sammen med Dansk Køl & Varmes
garantiordning. På nuværende tidspunkt er vores garantiordning en økonomisk
garanti, men på sigt kunne den også udvides til at blive en garanti til kunden om, at
det anlæg, man installerer, er mere energirigtigt. For det er det, KKO’s
beregningsprogram kan hjælpe til.
Formanden fremhæver, at initiativet med at indgå et partnerskab med KKO har
opbakning fra både KKO’s og Dansk Køl & Varmes bestyrelse, og begge parter ser
frem til at videreudvikle KKO i regi af Dansk Køl & Varme.

