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Så er der igen nye 
medlemmer

Du har sikkert bemærket, at Dansk Køl 
& Varme omtaler, når vi får et eller flere 
nye medlemmer. Både her i temp og i 
nyhedsmailen. Det gør vi for at ønske 
de nye medlemmer velkommen og for 
at gøre det synligt for de eksisterende 
medlemmer, at der er kommet nye med 
i brancheforeningen.

For nyligt talte jeg med et medlem, der 
spøgefuldt kommenterede: ”Nu lukker I 
jo alle mulige ind”. 

Som jeg forklarede medlemmet, tjek-
ker vi altid, om ISO 9001 eller som mini-
mum KMO-godkendelsen er på plads. 
På indmeldelsesblanketten skriver 
det nye medlem desuden under på at 
overholde den gældende lovgivning for 
branchen. 

Målretningen for Dansk Køl & Varme 
er nemlig uændret: Vi skal være bran-
cheforeningen for de virksomheder, der 
har ambitioner for det, de laver inden-
for køleteknik. Ambitioner om kvalitet, 
lovligt arbejde og hensyn til klima og 
miljø. Man kan også kalde det ambiti-
onen om ”godt arbejde” lig tema-titlen 
for dette nummer.

Bestyrelsens målestok for medlems-
tallet er, hvor mange der kommer til 
mellem to generalforsamlinger. I sidste 
periode fik vi 15 nye medlemmer, og i 
denne periode har vi indtil videre også 

fået 15 nye. Det er en tilfredsstillende 
udvikling, som konsoliderer medlems-
tallet på den rigtige side af 200. 

Naturligvis falder medlemmer også fra. 
Især medlemmer, der går på pension 
eller bliver opkøbt, koster medlemska-
ber. Dertil kommer konkurser, som der 
heldigvis er få af. Samlet set oplever vi 
en netto-fremgang i medlemstallet, 
og det mener jeg, man kan tage som 
et sundhedstegn. Det samme kan man 
sige om de nye medlemmers begrun-
delser for at melde sig ind: At få adgang 
til ISO 9001-skabelonen, forsikringsafta-
len, ERFA-møderne, garantiordningen 
og tilsynsbogen.

Der er stadig flere virksomheder i Dan-
mark, som burde være med i Dansk Køl 
& Varme. Har du et par konkolleger, der 
burde blive medlem, så giv dem gerne 
en opfordring. Fortæl om medlems-
fremgangen, vores opdaterede ISO 
9001-skabelon, den særlige forsikrings-
aftale, det faglige fællesskab og alt det 
andet, som foreningen tilbyder.

Du kan også foreslå et kig på vores 
hjemmeside, Facebook, LinkedIn eller 
den særlige hjemmeside for nye med-
lemmer blivmedlem.koeleteknik.dk.

Søren Bülow
Direktør, Dansk Køl & Varme

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:



TEMP  4 | 20214 TEMP  4 | 2021 5

Det var med en sørgmodig mine, at 
Dansk Køl & Varme sidste år måtte 
melde ud, at det fysiske, festlige Års-
møde, som medlemmerne kender det, 
ikke kunne blive afholdt. Men nu – godt 
og vel et år senere – kan vi til gengæld 
med stor glæde melde ud, at Årsmø-
det 2021 bliver en fysisk realitet den 5. 
til 6. november 2021!

Faktisk kommer deltagerne til Årsmø-
det 2021 slet ikke til at gå glip af nogen 
af de oplevelser og festligheder, som 
skulle have fundet sted i 2020. 

Ligesom det skulle have været tilfæl-
det sidste år i november, vil deltagerne 
nemlig få en rundtur på Danfoss i Nord-

borg, hvor man dels vil få et 
indblik i den helt enestå-

ende historie om Mads 
Clausens Danfoss og 
dels få viden om frem-
tidig teknologi på 
køleområdet. Derud-
over vil middag, fest 
og spa-oplevelser 
finde sted på Hotel 
Alsik i Sønderborg, 

som bryster sig af at kunne tilbyde hele 
60 forskellige spa- og wellnessoplevel-
ser fordelt på fire etager. 

Generalforsamlingsgodter
Udover de stimulerende oplevelser til 
krop og sind, som Danfoss og Alsik står 
for, vil den 5. og 6. november også være 
spækket med spændende oplæg og 
drøftelser på vegne af Dansk Køl & Var-
me. Her vil formanden på generalfor-
samlingen blandt andet komme med 
sin årsberetning for 2021, der vil være 
valg til bestyrelsesposterne, og en ræk-
ke nye initiativer på vegne af Dansk Køl 
& Varmes bestyrelse vil blive debatte-
ret.. 

Følg med i Dansk Køl & Varmes nyheds-
brev og på Facebook for flere informati-
oner om, hvad der skal stemmes om på 
Årsmødet 2021, og hvis du ikke har gjort 
det endnu, kan du tilmelde dig Årsmø-
det gennem tilmeldingsformularen på 
vores hjemmeside. 

Dansk Køl & Varme glæder sig til at se 
dig til sjov, spa(s) og vigtige drøftelser 
den 5. og 6. november. 

Er du klar til 
Årsmødet 2021?

Dansk Køl & Varme er glad for, at coro-
na-situationen på nuværende tids-
punkt tillader, at vi kan mødes med 
medlemsvirksomheder fra hele landet 
og få en endnu bedre fornemmelse for, 
hvad der optager medlemmerne i de 
respektive regioner. Det har vi glædet 
os til.

En anden ting, vi har glædet os til, er 
opstarten af en ERFA-gruppe i Region 
Nordjylland. 

Region Nordjylland har siden 2017, hvor 
ERFA-møderne blev relanceret, væ-
ret inviteret med til møderne i Region 
Midtjylland, fordi vi ville sikre, at der var 
nok med deltagere i opstarten af ER-
FA-møderne. 

Dét er der til gengæld kommet nu, 
blandt andet fordi vi har fået en række 
nye medlemmer i regionen, og dem 
kunne vi byde velkommen den 7. sep-
tember 2021 med god mad og god de-
bat på Hotel Scheelsminde i Aalborg, 
som billedet ovenfor illustrerer.

Vi ser frem til at gentage succesen for 
både Region Nordjylland og for de re-
sterende ERFA-grupper landet over.  

Kommende ERFA-møder vil blive an-
nonceret på Dansk Køl & Varmes hjem-
meside, i nyhedsbrevet og på vores Fa-
cebook-side. 

Vi genoptager ERFA-
succesen 
Som du måske ved, er Dansk Køl & Varme godt i gang med 
at turnere landet rundt for at afholde ERFA-møder i landets 
regioner.

Nu bliver det fysisk
Med corona-vaccinen i omløb, et smittetal, der er nogenlunde stabilt 
og et hav af kølefolk, der hungrer efter at mødes med deres fagfæller, 
kalder Dansk Køl & Varme, at det er tid til at mødes. Først til en række 
ERFA-møder i regionerne og i november til Årsmødet 2021.
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GODT ARBEJDE
TEMA

Jobsikkerhed, god løn, mulighed for at bruge hovedet og værne om 
det gode arbejde samt brede arbejdsmuligheder i både ind- og udland. 

Det er nogle af de ting, som Dansk Køl & Varmes installatørmedlemmer 
fremhæver, når de skal fortælle om fordelene ved at gå køletekniker- 
vejen. 

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

A++(+)

R32

Innova TITANIUM
- en luft/luft varmepumpe, som kan 
modstå de hårde vintre!

• Fra 3.5 til 7.0 kW
• R32
• Integreret Wi-Fi
• Høj SCOP 5,1
• Temperatursensor i 

fjernbetjeningen
• Nattilstand

Hitachi  YUTAKI
- fremtidssikret luft/vand 
varmepumpe!
• 3 modeller
• R32
• ErP2021
• A++(+)
• Kapacitet 4.3-8.0 kW

A+++
Tekst og foto: Anni M. Wiecka 

På de næste sider kan 
du dykke ned i en række 
eksempler på, hvordan 
man i branchen og i bran-
cheorganisationen vær-
ner om det gode arbejde. 
Det gælder både politisk,  
internt i Dansk Køl & Var-
me og i hverdagen som 
køletekniker for et instal-
latørmedlem.
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GODT ARBEJDE
TEMA

Et billede fra dagen, hvor 
Rasmus Kokkedal modtog 
sit guld-diplom på Den 
jydske Haandværkerskole.

Fra VVS til køl
Rasmus Kokkedal er 
oprindeligt uddannet 
VVS’er og havde også 
arbejdet med det i 
nogle år, herunder med 
ventilation, indtil han 
en dag blev ringet op 
af sin mors kor-makker, 
som var ejer af en kølevirk-
somhed i hans hjemby, Ny-
købing Mors. 

- Han spurgte, om jeg havde lyst til at 
komme i lære, og det sagde jeg ”ja” 
til. Jeg vidste ikke, hvad køleteknik var, 
selvom jeg boede 500 meter fra et kø-
lefirma, men jeg tror, jeg var klar på nye 
udfordringer, fortæller Rasmus Kokke-
dal. 

Og nye udfordringer fik han, 
for kølebranchen rumme-
de meget mere, end han 
havde troet. Arbejdsop-
gaverne var bredere, han 
kunne bedre lide at lave 
el- end rør-arbejde, og 
fejlfindingen var sværere. 

- Mit kvalitetsgen 
kom for alvor 

op i mig, da 
jeg gik på 

køleteknikeruddannelsen. 
Det, tror jeg, var en blan-

ding af, at jeg syntes, 
køleteknik var spæn-
dende, og at jeg var 
blevet ældre, forklarer 
Rasmus Kokkedal. 

- Nu har jeg det sådan, 
at hvis jeg lykkes med en 

køleopgave, er det forskel-
len på en god og en dårlig dag, 

tilføjer han. 

Accept og irritation 
Det er ikke altid, at kunden ”finder det 
nødvendigt” at lave de udskiftninger 
på anlægget, som Rasmus Kokkedal 
anbefaler, men han har lært at være til-
freds, når kunden er tilfreds.

- Mit kvalitetsgen er ikke sygeligt, så 
det er ikke noget problem for mig, si-
ger han. 

- Men det irriterer mig, når jeg ikke kan 
løse opgaven selv, tilføjer han med et 
skævt smil.

Nogle anlæg er ældre, end han selv er, 
og her kommer han til kort på grund af 
sin erfaring – han har trods alt kun væ-
ret færdiguddannet i to et halvt år. Der-
for må han få hjælp af andre og kigge 
dem over skulderen undervejs.  

- Det lærer man også meget af, og jeg 
synes jo, det er spændende at lære. Jeg 
befandt mig godt nede på skolen med 
at skille ting ad og samle dem igen på 
en anden måde. Nu handler det om at 
trække på den baggrundsviden, jeg 
har til at løse opgaverne og udfordre 
mig selv på den måde. Det, synes jeg 
også, er spændende, siger han.

Når man vinder guld på Den Jydske 
Haandværkerskole, får det ikke nær så 
meget mediedækning, som når man 
vinder guld ved OL. Ved man til gen-
gæld, hvad det kræver at opnå et guld-
diplom som køleteknikersvend, er det 
straks mere sensationelt, at Rasmus 
Kokkedal, som i dag er ansat ved Buus 
Køleteknik A/S, lykkedes med det tilba-
ge i november 2018.  

Der er nemlig ikke andre siden Rasmus 
Kokkedal, der har fået guld for deres 
præstation til svendeprøven. Faktisk er 
der kun fire i alt, der har fået en guld-
medalje siden køleteknikeruddannel-
sen blev oprettet i 1986. 

Det var dog ikke det, der motiverede 
Rasmus Kokkedal til at ”gå efter guldet”, 
fortæller han. Det var hans kvalitetsgen. 

- Jeg fandt ud af, at der var en chance 
for at få den her medalje, og så tog jeg 
mig lidt mere sammen. Jeg tilbragte 
flere timer på værkstedet om aftenen, 
efter jeg fik fri, når der ikke var mere at 
lave. Jeg kunne jo ligeså godt blive der 
og bedre få styr på mine ting. Det, tror 
jeg, er en personlighedsting, fortæller 
Rasmus Kokkedal. 

Til gengæld blev det hurtigt klart for 
ham, at selvom han havde opnået den 
bedste præstation til sin svendeprøve, 
var han langt fra færdig med at lære. 

- Der var engang en lærer, der sagde til 
mig, at jo mere du ved om køl, jo min-
dre finder du ud af at du ved, og det kan 
jeg skrive under på. Jeg oplever næsten 
dagligt at komme ud for opgaver, hvor 
der er noget, jeg ikke har prøvet før, si-
ger Rasmus Kokkedal. 

Gensyn 
med en 
guldvinder

Der er kun fire i alt, 
der har fået en guld-
medalje, siden køle-

teknikeruddannelsen 
blev oprettet i 1986

GODT ARBEJDE
TEMA

I november 2018 modtog Rasmus Kokke-
dal, som i dag er køletekniker ved Buus 
Køleteknik A/S, et guld-diplom fra Den 
jydske Haandværkerskole for sin præsta-
tion ved svendeprøven. Kun tre andre har 
fået ”guld” før ham, og derfor bringer vi 
her et interview med ”guldvinderen” om 
hans opfattelse af ”godt arbejde”. 
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Vi skal give Garanti 
for godt arbejde

FORMANDENS KLUMME af Christian Ildor

Dansk Køl & Varme har lavet en Garan-
tiordning, der giver kunden økonomisk 
garanti ved forudbetalt arbejde. Men 
jeg ser også en oplagt mulighed for at 
udvide ordningen til at omfatte andre 
aspekter af at leve køleteknik af høj kva-
litet. 

Da vi fik et nationalt krav om ISO 
9001-certificering til arbejde med over 
2,5 kg fyldning, blev det klart for os alle, 
at vi nu skulle dokumentere, hvad der 
blev udført, hvordan og af hvem. Ligele-
des har vi i foreningen et internt kodeks 
om at arbejde lovligt og med uddannet 
arbejdskraft. Det dokumenterer vi også 
løbende i vores ISO, hvor vi indrappor-
terer afvigelser og løbende laver for-
bedringer. Alt sammen for at sikre så 
høj kvalitet som muligt. 

Hvorfor ikke bruge det over for vores 
kunder og lægge kvalitetsarbejdet ind 
i Garantiordningen? 

På branchekontoret arbejdes der på 
at skaffe alle medlemmer adgang til 
KøleKvalitetsOrdningen (KKO)’s bereg-
ningsprogram, som vil gøre det muligt 
at dokumentere et givent anlægs ydel-
se.  Denne form for dokumentation be-
viser over for kunden, at man har leve-
ret korrekt kapacitet og energiforbrug, 

og så er vi måske tættere på at definere, 
hvad det gode arbejde er for en størrel-
se. 

Udover det strengt faglige må vi ikke 
glemme værdien af at overholde afta-
ler med kunden, give en pris, der hol-
der, rydde op efter os og ikke mindst 
fakturere umiddelbart efter jobbets 
afslutning. De fleste af os leverer det 
allerede, men tør vi tilføje det i Garan-
tiordningen? 

Gør vi det, kan vi bruge det gode arbej-
de i en proaktiv markedsføring af det 
enkelte firma og af Dansk Køl & Varme. 

Brancheforeningen vil gerne hjælpe 
dig som medlem med at turde fortæl-
le dine kunder, at du er den bedste til 
opgaven og kan levere et godt stykke 
arbejde. 

Jeg håber, du vil sætte det nye logo, 
vi har sendt til dig med posten, på din 
servicebil, så vi sammen markedsfører 
Garantiordningen, som den er i dag. 
Samtidig håber jeg, at du vil indgå ak-
tivt i den dialog, som vi skal have i ER-
FA-grupperne og på vores årsmøde 
om, hvordan vi i fremtiden kan blive 
endnu bedre og endnu synligere som 
leverandører af godt arbejde.

Det er altid rart at udføre godt arbejde. Du er tilfreds, og 
dine kunder synes om det, du har lavet. Arbejdsglæde 
og faglig stolthed går hånd i hånd.

BRENNTAG  
NORDIC

Vi leverer kølemidler og  
varmetransmissionsvæsker  
til hele kølebranchen.

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

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

GODT ARBEJDE
TEMA
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- Ligesom tømrerbranchen har Bygga-
ranti, så har kølebranchen Dansk Køl & 
Varmes Garantiordning. Det, synes jeg, 
vi har manglet i branchen, lyder det fra 
Business Manager ved Aircon Teknik, 
Ulrich Basse, som er valgt som formand 
for godkendelsesudvalget til Dansk Køl 
& Varmes Garantiordning.

Med sine omtrent 27 års erfaring fra kø-

lebranchen håber han ikke, at godken-
delsesudvalget kommer til at behandle 
nogle garantisager for medlemsvirk-
somhederne. Det ville jo betyde, at man 
var ophørt med sin virksomhed..

Til gengæld mener han heller ikke, det 
er den vigtigste funktion, Garantiord-
ningen tjener. Tværtimod er det de 
signaler om tryghed og kvalitet, som 

Ved Årsmødet sidste år blev en ny Garantiordning stemt igennem. En 
ordning, der sender et signal om tryghed og godt arbejde over for kun-
den. Nu er der kommet et nyt logo, et såkaldt godkendelsesudvalg og 
en ny formand for godkendelsesudvalget. 

Garantiordningen 
sender, fortæller 
han. 

- Det er et godt 
værktøj til in-
stallatørerne at 
kunne komme 
og sige til Hr. 
og Fru Jensen, 
at man er dækket 
af en Garantiord-
ning. Selvom garan-
tiordningen ikke i sig selv 
er en garanti for kvalitet, så 
sender den alligevel et sig-
nal om kvalitet, fordi man 
som medlem af Dansk Køl 
& Varme har styr på sit bag-
land, siger Ulrich Basse. 

- Jeg har det i hvert fald selv 
sådan, at hvis jeg ser, at et 
tømrerfirma har Byggaranti, 

så må de godt komme og lave mit skur, 
tilføjer han. 

Et logo for kvalitet
Netop fordi Garantiordningen sender 
signaler om både tryghed og kvalitet, 
mener Ulrich Basse også, at medlems-
virksomhederne skal markedsføre ord-
ningen. 

- Det er jo kølefirmaerne, der skal for-
tælle deres kunder, at de er medlem 
af Dansk Køl & Varme, som arbejder 
for kvalitet, grøn omstilling og lovligt 
arbejde, og det er også kølefirmaerne, 
der skal fortælle om garantiordningen. 
Derfor vil jeg opfordre til, at man går 

ud og bruger ordningen 
i sin markedsføring, 

siger Ulrich Basse. 

Det logo, som Ul-
rich Basse henviser 
til, er det nye logo, 
som Dansk Køl & 
Varmes bestyrelse 

er blevet enige om. 
Du kan se det her på 

siden, men det er også 
blevet sendt som klister-

mærke med posten til alle Dansk Køl & 
Varmes installatørvirksomheder, så de 
kan bruge det på deres servicevogne. 

Bruger man logoet enten på sin ser-
vicevogn eller sin hjemmeside, er man 
både med til at markedsføre Garan-
tiordningen og sin egen virksomhed, 
påpeger Ulrich Basse. 

- Brug logoet. Fortæl, at du er medlem 
af noget, der er sat i verden for at høj-
ne kvaliteten af det, du laver og tilmed 
give en garanti på det. Forestil dig, hvis 
det kunne blive almindeligt kendt i kø-
lebranchen, at man havde noget, der 
svarer til Byggaranti. Det er da en kæm-
pe fordel, siger han. 

Ønsker man som medlemsvirk-
somhed flere klistermærker end 

det, Dansk Køl & Varme har sendt 
med posten, kan man få det gan-

ske gratis ved at skrive til 
info@koeleteknik.dk. 

GODT ARBEJDE
TEMA

Nyt logo og ny formand 
til Garantiordningen 
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E L F O E N E R G Y  E D G E  E VO

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

AARHUS
Birkemosevej 4
8361 Hasselager
Tlf.  70 20 03 11

BALLERUP
Tempovej 18-22
2750 Ballerup
Tlf.  70 27 06 07

KOLDING
Niels Bohrs Vej 1A
6000 Kolding
Tlf.  70 22 98 99

info@hjj.dk  - www.hjj.dk
www.airconteknik.dk

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

Varmepumper, kanaler og tilbehør 
- alt du skal bruge til en solid installation

Tjek vores udvalg på www.airconteknik.dk eller 
hør mere på telefon 86 34 51 11

Kanaler i flere farver

Fødder og vibrationsdæmpere

Tag-, væg- og gulvbeslag

Præisolerede kobberrør

Kanaler i flere farver

Nu også 

i sort

Varmepumper fra stærke brands

GODT ARBEJDE
TEMA

Flere og flere vil have varmepumper, 
fordi de er et oplagt valg, dels hvis man 
ønsker at energioptimere, og dels hvis 
man gerne vil have gavn af nogle af de 
mange tilskudspuljer, som bliver ud-
budt i disse år. 

Men selvom efterspørgslen er stor, og 
politikerne også gerne ser, at vi når i 
mål med klimahandlingsplanen inden 
for en overskuelig fremtid, så er det ikke 
et argument for at slække på kravene til 
varmepumpernes eller køleanlægge-
nes installation. 

Det påpeger Dansk Køl & Varme i et 
brev til beskæftigelsesminister, Peter 
Hummelgaard, og i en artikel i Energi-
Watch; et medie, der leverer uafhængig 
og kritisk journalistik om energibran-
chen. 

Tekniq Arbejdsgiverne ser nemlig ger-
ne, at man hæver grænsen for, hvor-
når det er påkrævet, at man har køle-
montørcertifikat fra 2,5 kg til 3 kg, så 
flere kan installere varmepumper. Men 
gør man det, er der øget risiko for fejl 
under installation af både varmepum-

per og køleanlæg, og det kan dels 
udgøre en sikkerhedsrisiko for instal-
latøren og dels være årsag til udslip af  
klimaskadelige drivhusgasser. 

Den risiko, mener Dansk Køl & Varme 
ikke, man skal løbe, blot for at gøre det 
muligt for flere faggrupper – uden kø-
lemontørcertifikat – at installere større 
varmepumper. 

Peter Hummelgaard svarer ikke direkte 
på Dansk Køl & Varmes kritik af Tekniq 
Arbejdsgivernes forslag, men skriver til 
gengæld, at ”det er vigtigt, at der er op-
mærksomhed på de sikkerhedsmæssi-
ge risici ved både installation og efter-
syn af varmepumper og køleanlæg”, og 
at Dansk Køl & Varme vil blive inddraget 
i Arbejdstilsynets videre arbejde med 
reglerne for at sikre et sundt og sikkert 
arbejdsmiljø. 

Dansk Køl & Varme vil fortsat holde fanen 
højt for det gode og sikkerhedsmæssigt 
forsvarlige arbejde, der kobler sig til in-
stallation af køleanlæg og varmepumper. 
Derfor vil vi fortsat tage aktiv del i debat-
ten omkring 2,5 kg-grænsen. 

Vi holder fanen højt for 
det gode arbejde
Dansk Køl & Varme vil ikke gå med til at hæve græn-
sen for kølemontørcertifikater fra 2,5 kg til 3 kg, som 
Tekniq Arbejdsgiverne har foreslået. Det kan nemlig 
gå ud over det gode arbejde, sikkerheden og klimaet, 
skriver Dansk Køl & Varme i et brev til beskæftigelses-
minister, Peter Hummelgaard.



FUSION PÅ VEJ - sammen kan vi gøre mere for dig

Med et fortsat ønske om at være på forkant med 
morgendagens udfordringer og sikre det danske
marked de bedst tænkelige klima-, køle- og 
fryseløsninger, er det besluttet at fusionere 
Aircon Teknik A/S og H. Jessen Jürgensen A/S 
til ét slagkraftigt selskab pr. 1. januar 2022. 

Med sammenlægningen forenes det bedste fra de 
to selskaber med ambitionen om at blive en endnu 
stærkere servicepartner til gavn for kunder og 
samarbejdspartnere.

Flemming Stokholm 
Aircon Teknik A/S

49 år i kølebranchen Jan Lund Sørensen 
H. Jessen Jürgensen A/S 

41 år i kølebranchen

TO STORE SPILLERE TAKKER AF

Mange års erfaring slipper i disse dage kølebranchen, når 
Flemming Stokholm og Jan Lund Sørensen går på velfortjent 
pension. 
Begge har de sat et stort fingeraftryk på kølebranchen. 
Ikke alene indenfor generel kølekompetence, men også i 
forhold til at være på forkant med nye teknologier. 
Tak for en stærk indsats og god vind.

Se mere på www.hjj.dk / www.airconteknik.dk
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PROPAN

Aermec luftkølet chiller 200 kW til 2,1 MW, vandkølet chiller 110 kW til 1,7 MW
BlueBox har det fulde program i vand/vand og luft/vand chillere - 180 kW til 1 MW
SCM Frigo CO2, 25 - 600 kW
Frigo Plus propan chillere 15kW - 1 MW, 2 - 4 kompressorer og avanceret mikroprocessorkontrol 
TecnoFreddo ammoniak chiller, 100 kW til 2 MW, 1 eller fl ere kompressorer i paralleldrift

AMMONIAK

HFO

5 stærke GRØNNE brands

HFO OG PROPAN

H. Jessen Jürgensen har et bredt 
udvalg i både luft- og vandkølede 
chillere for HFO, CO2, ammoniak 
og propan.

Kontakt vores salgsafdeling for 
yderligere information.

CO2

AARHUS
Birkemosevej 4
8361 Hasselager
Tlf.  70 20 03 11

BALLERUP
Tempovej 18-22
2750 Ballerup
Tlf.  70 27 06 07

KOLDING
Niels Bohrs Vej 1A
6000 Kolding
Tlf.  70 22 98 99 info@hjj.dk  - www.hjj.dk

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

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

AARHUS
Birkemosevej 4
8361 Hasselager
Tlf.  70 20 03 11

BALLERUP
Tempovej 18-22
2750 Ballerup
Tlf.  70 27 06 07

KOLDING
Niels Bohrs Vej 1A
6000 Kolding
Tlf.  70 22 98 99

info@hjj.dk  - www.hjj.dk
www.airconteknik.dk

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

Varmepumper, kanaler og tilbehør 
- alt du skal bruge til en solid installation

Tjek vores udvalg på www.airconteknik.dk eller 
hør mere på telefon 86 34 51 11

Kanaler i flere farver

Fødder og vibrationsdæmpere

Tag-, væg- og gulvbeslag

Præisolerede kobberrør

Kanaler i flere farver

Nu også 

i sort

Varmepumper fra stærke brands
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Har man fulgt med på Dansk Køl & Var-
mes digitale og fysiske medier herun-
der den forrige udgave af temp, kan det 
næppe have gået ens næse forbi, at vi 
med det seneste hold nye svende har 
uddannet 1000 køleteknikere, siden ud-
dannelsen blev oprettet på Den jydske 
Haandværkerskole tilbage i 1986. 

Dén milepæl blev nemlig fejret med ta-
ler, et kunstværk til skolen, god mad og 
en ufrivillig tur i swimmingpoolen for 

tre af de nye svendes vedkommende. 
Men selvom arrangementet for køle-
tekniker #1000 var en hæder til hele 
kølebranchen, betyder det ikke, at selve 
køletekniker #1000-holdet fik mindre 
opmærksomhed. 

Tværtimod blev de nye svende både 
klappet op til modtagelsen af deres 
svendebeviser, de fik et eksemplar af 
Dansk Køl & Varmes jubilæumsbog 
”Kølefolk og klimakriser”, tilbudt en 

En hyldest til de nye 
svende på køletekniker 
#1000-holdet

GODT ARBEJDE
TEMA

Her ses de fem på køletekniker #1000-holdet, som modtog sølv eller bronze for 
deres gode præstation ved svendeprøven. Fra venstre står Sofus Pedersen og Ca-
sper René Rasmussen, som begge fik bronze og er udlært ved henholdsvis Carrier 

Refrigeration Denmark 
A/S og Danfrig A/S. 
Hernæst står Søren Friis 
og Kian Brodersen, som 
begge fik sølv og er 
udlært ved henholdsvis 
SA-AL Køleteknik ApS 
og ApS Røns Køleteknik. 
Helt til højre på billedet 
står Andreas Linde Niel-
sen, som er udlært ved 
SA-AL Køleteknik ApS, 
og som også fik bronze.

Se højdepunkterne 
fra dagen i videoen på 
vores Facebook- eller 
LinkedIn-side, herunder 
hvordan det så ud, da 
tre af de nye svende røg 
i poolen og kunstværket 
til skolen blev afsløret.

hættetrøje med ”Køletekniker #1000” 
påtrykt og en særlig køletekniker-sta-
tuette. 

Medaljeregn 
En hyldest er svendene særligt vel undt 
taget i betragtning, at hele fem ud af 
de i alt 20 køleteknikersvende på hol-
det enten modtog sølv eller bronze for 
deres præstation til svendeprøven.

Dét er også en af grundene til, at denne 
artikel om de nye svende har sikret sig 
en plads i temaet om ”Godt arbejde”. 
Dét og så for at hylde de mange køle-
virksomheder, der har bidraget stort til 
at få de nye svende i mål med deres ud-
dannelse. 

Dansk Køl & Varme ønsker svendene 
stort tillykke med deres uddannelse 
og sender samtidig en tak til de med-
lemsvirksomheder, der har hjulpet kø-
leteknikersvendene i mål med deres 
uddannelse. Det gælder: Innoterm A/S, 
Pacco A/S, SA-AL Køleteknik ApS, Dan-
køl og CKT køleservice A/S, Viktor Ener-
gi- & Køleteknik A/S, Danfrig A/S, Jt3 
Klima A/S, Kool Solutions ApS, Bravida 
Danmark A/S, Kølegruppen A/S, H. P. 
El-Service A/S, Pvn Køleteknik A/S, ApS 
Røns Køleteknik, Caverion Danmark 
A/S – Danfoss, Super-Køl A/S, Carrier 
Refrigeration Denmark A/S. 

Den jydske Haandværkerskole havde 
fået lavet en særlig trøje til de nye 
svende, hvor der på ryggen stod, at 
de var ”Køletekniker #1000”. Derfor 
bærer svendene identiske grå hætte-
trøjer på dette billede. 
Foto: Henrik Dons Christensen
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Artikelserie: Kølebranchens mange opgaver
Med denne artikelserie skildrer vi nogle af de mange kunder, vores 
installatørmedlemmer har. Denne artikel er nummer to i serien, ”Kø-
lebranchens mange opgaver”, og her fortæller vi om UniCool A/S på 
det østafrikanske marked.

Kan en cold store holde sin temperatur 
hele året, hvis den kun kører på soldre-
vet energi?

I Danmark er svaret nok: Nej. Men i et 
afrikansk land som Uganda kan en fuld-
kommen off grid-løsning faktisk godt 
lade sig gøre, fortæller Jimmy Hansen, 
som er køletekniker, General Manager 
og medejer af UniCool A/S: En virksom-
hed, som er kendt for at levere køleløs-
ninger i flere østafrikanske lande gen-

nem deres kontorer i Tanzania, Kenya 
og Rwanda.

- Da vi stod med den her cold store-op-
gave i et landområde i Uganda uden 
strømforsyning, prøvede vi at holde me-
get af det i DC-spænding for at undgå 
at skulle have invertere inde over, og vi 
fik faktisk koblet DC-kompressoren di-
rekte på, fortæller Jimmy Hansen med 
en tydelig begejstring at spore i stem-
men.

Unikke off grid-løsninger, 
ung arbejdskraft og 
uvurderlige oplevelser 
UniCool A/S har kontorer i Tanzania, Kenya og Rwanda, og deres kø-
letekniske kompetencer er nogle af de mest eftertragtede i Østafrika. 
Men hvordan er et helt almindeligt kølefirma lykkedes med at opnå 
dén position i den næststørste verdensdel? Svaret skal findes i lokal- 
befolkningen. 

Tekst: Anni M. Wiecka, Foto: Anni M. Wiecka/Privat
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Opgaven her er blot en af mange op-
gaver, som UniCool A/S har udført i Øst-
afrika i løbet af de seneste 15 år. Én ting 
går dog igen i deres arbejde: De bruger 
lokale teknikere til at udføre opgaverne 
med assistance fra UniCool A/S’ kompe-
tencer fra Danmark. 

Lid til de lokale 
Direktør og anden ejer af UniCool A/S, 
Ole Hoffmann Hansen, fik idéen til at 
starte en forretning op i Afrika, efter han 
havde besøgt Tanzania og Kenya for før-
ste gang i 2003. 
Her fandt han, at man i Østafrika var i 

sin spæde start med at få mobiltele-
foner; godt og vel 10 år efter markedet 
boomede i Danmark. 
Men opgaven med at bygge datacen-
trene og installere de dertilhørende kø-
leanlæg lå ikke hos de lokale. Den lå hos 
firmaer fra Sydafrika, Mellemøsten og 
Europa, fortæller han.
 
- Den knowhow, man havde i Kenya og 
Tanzania var dengang ikke stærk nok til, 
at man troede på, de lokale kunne udfø-
re tekniske entrepriser. Vores tanke var 
derfor, at vi ville øge niveauet på de lo-
kale teknikere, så de kunne tage nogle 
af de her datacenter-projekter i stedet 
for, at man gav dem til firmaer udefra, 
fortæller Ole Hoffmann Hansen. 

Med støtte fra DANIDA startede Uni-
Cool A/S et videnoverførselsprojekt i tæt 
samarbejde med en partner i Tanzania, 
Mohamed Rweyemamu. Her blev med-
arbejdere fra Tanzania og Kenya trænet 
i Danmark, og UniCool A/S havde også 
medarbejdere boende i Tanzania i en 
årrække til at træne dem op til et højere 
teknisk niveau. 

- Vi er stadig i gang med at uddanne 
dem, men det er faktisk lykkedes ret 

godt. Datacentrene spiller 
en stor rolle for dem der-
nede, og de var ikke blevet 
til gennem en lokal virk-
somhed, var det ikke for 
UniCool, fortæller Ole Hoff-
mann Hansen. 

Velkommen til nye 
medlemmer
Det glæder os at kunne byde velkommen til hele fem nye 
medlemmer siden sidste temp. Dansk Køl & Varme er glad for, 
at I vil være en del af en brancheorganisation, der arbejder for 
kvalitet, lovligt arbejde og grøn omstilling. 
De nye medlemmer er:

• Tech college 
• Automatik & Klima 
• Varmepumpefyn ApS 
• Klimatech 
• LKS ApS

Oplevelser over ressourcer
Desværre lykkes det ikke alle DANI-
DA-støttede projekter at forsætte, efter 
støtten ophører, og det kan blandt an-
det forklares med, at projekterne ikke 
bliver tilstrækkeligt forankret i lokal-
samfundet, vurderer Jimmy Hansen 

- Ole har brugt og bruger stadig me-
get tid dernede. Du skal være villig til 
at lægge mange ressourcer i det, for 

at det kan lykkes, og så skal du også 
have en god samarbejdspartner der-
nede. Der har vi været heldige med 
Mohamed i Tanzania, fortæller Jimmy 
Hansen, hvortil Ole Hoffmann Hansen 
nikker genkendende. 

- Man kan spørge sig selv, om det har 
været en økonomisk god investering i 
forhold til den tid, vi har lagt i det, men 
jeg synes selvfølgelig, det har været det 

Her ses den cold store, som UniCool 
A/S byggede i de første år af deres 
Østafrika-eventyr. Cold storen kører 
udelukkende på solenergi og en unik 
off grid-løsning. 

Ole Hoffmann Hansen og 
Jimmy Hansen, ejere af 
UniCool A/S. 
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Røddikvej 70, 8464 Galten

+45 53 78 18 60

salg@entrade.dk
��� Entrade.dk

+45 24 60 18 60

+45 53 76 18 60

Morten Sminge
Sælger

Tobias Pedersen
Sælger

Torben K. Lund
Direktør

+45 53 86 18 60

ÅBNINGSTIDER: 
Mandag-torsdag 8.00-16.00 
Fredag 8.00-15.30

 -så har du  styr
på resten!

METER
MaeRKNING

Alt til montage og service af varmepumper og køleanlæg

KANALER & FITTINGS
• Robuste kanaler med alt i tilbehør

•  Danmarks største udvalg af farvede
kanaler

• Kæmpe udvalg af fittings

KOBBERRØR & 
ADAPTERE 
• Metermærkning på rør

• Kobberrør i høj kvalitet

•  Pakket i kraftig papkasse
- så har du altid har orden i bilen

HUSE & STATIVER TIL 
VARMEPUMPER 
•  Alt til professionel montage af

varmepumper og køleanlæg

• God luftgennemstrømning

• Flere farver & størrelser

• Hurtig & let montage

Mohamed Rweyemamu er UniCool A/S’ samarbejds-
partner i Tanzania. Uden hans lokale kendskab til til-
standene i Østafrika, havde UniCool A/S næppe fået 
så meget succes, som de har, vurderer Ole og Jimmy 
Hoffmann Hansen.

hele værd. Både på oplevelseskontoen 
og på de mange jobs, som vi ikke hav-
de fået adgang til, var det ikke for den 
beslutning, fortæller Ole Hoffmann 
Hansen.

UniCool i et voksende Afrika 
I hele den mellemste del af Afrika – her-
under Tanzania, Kenya og Uganda – er 
gennemsnitsalderen i befolkningen 
under 20 år. I sammenligning ligger 
den i de fleste af de euro-
pæiske lande på over 
det dobbelte, oplyser vi-
denscenteret Demetra. 

Derudover er der udsigt 
til, at Østafrika fordobler 
sit befolkningstal inden 
2040. Derfor er vækst-
mulighederne store og 
energien i befolkningen 
noget helt særligt, fortæl-
ler Jimmy Hansen. 

- Hele Østafrika har jo en 
helt anden energi, fordi 
der er så mange unge 
mennesker. Det kan en-
hver, der har været på et 
afrikansk diskotek skri-
ve under på. Men deres 
villighed til at arbejde er 
stor, og de er nysgerrige 
på teknikken. Jeg har stå-
et med mange af dem til langt ud på 
natten uden at høre den mindste smu-
le brok, siger Jimmy Hansen og tilføjer:

- Der går man ikke bare lige rundt om 
gadehjørnet og får et job til en 10’er 
mere i timen.

Fra idé til virkelighed
Konkurrencen i Østafrika er ikke stor 
nok til, at man kan lokke den gode ar-

bejdskraft med en 10’er mere i timen, 
men der er alligevel flere af dem, som 
UniCool A/S har uddannet gennem 
årene, som har startet deres egen køle-
virksomhed op, fortæller Ole Hoffmann 
Hansen. På den måde er grundidéen 
som startede det hele, nemlig at ”ud-
vikle deres kompetencer, så de selv 
kunne stå for lokale projekter”, blevet til 
virkelighed.

- Mange af vores medarbejdere derne-
de har selv startet virksomhed op. Så 
kan du jo kalde dem konkurrenter, men 
det var jo faktisk det, der var meningen 
til at starte med: At de selv skulle bygge 
videre på det fundament, vi havde byg-
get op dernede. Og det er de lykkedes 
godt med. Men har de brug for støtte, 
giver vi dem det også. De er stadigvæk 
venner af huset, siger Ole Hoffmann 
Hansen med et smil.
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Arbejdstilsynets bekendtgørelse 100 
af 31/1 2007 fastlægger, at anlæg med 
mere end 1 kg fyldning skal have et år-
ligt eftersyn. Det gælder, uanset om an-
lægget står ved erhverv eller i en privat 
husstand.

Det er anlæggets ejer, der skal sørge for, 
at det årlige eftersyn bliver udført, men 
hvad sker der, hvis ejeren ikke gør det? 

Udover at bryde loven kan det få øko-
nomiske konsekvenser for ejeren. Det 
kan for eksempel gå ud over garantien 
på anlægget eller den dækning, man 
kan få fra sin forsikring, hvis der opstår 
skader.

Dansk Køl & Varme har spurgt Forsik-
ring & Pension (F&P), der er branchefor-
ening for landets forsikringsselskaber, 
om konsekvenserne for forsikringen, 
hvis det lovpligtige eftersyn på kølean-
læg og varmepumper ikke overholdes.

Hertil svarer F&P:
Generelt dækkes skader ikke, som sker 
pga. manglende vedligeholdelse. Det 

er forsikringsselskabets opgave at be-
vise, at der er sammenhæng mellem 
det manglende eftersyn og skaden. 
På erhvervssiden er forsikringsselska-
berne særligt opmærksomme på kra-
vene ved indtegning af eksempelvis 
større kølepumper. Det indføres typisk 
som klausul i policen. Det kan betyde:

•  At erstatning bortfalder, hvis der op-
står en skade, som eftersynet kunne 
have forebygget. 

•  At der kan der blive tale om en re-
duceret erstatning på baggrund af 
mangelfuld vedligeholdelse, herun-
der manglende eftersyn.

Som ejer af et anlæg løber man der-
for en kontant risiko ved at undlade at 
få udført det årlige eftersyn. Hvis der 
kommer en skadesanmeldelse, tjekker 
forsikringsselskaberne, om eftersynet 
er overholdt.

For private husstande er følgeskader fra 
f.eks. varmepumper kun dækket, hvis 
der er tilkøbt en forsikring, som dækker 
dem. Desuden skal der være tale om en 
pludseligt opstået skade. F&P skriver:

DET FAGLIGE H
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Information 
og faglige 

spørgsmål
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Det lovpligtige eftersyn af køleanlæg og 
varmepumper kan få betydning for, om 
forsikringen dækker

Artiklerne i ”Det faglige hjørne” bygger på  
information om fagligt nyt og på spørgsmål fra  

medlemmerne, der kan være af interesse  
for andre medlemmer. 

Dansk Køl & Varme udøver ikke rådgivning,  
kun vejledning. Hvis din virksomhed står med en  

sag, hvor præcis fortolkning kan have juridiske eller  
økonomiske konsekvenser, anbefaler vi at benytte en rådgiver. 

Du er velkommen til at sende os et spørgsmål ved at skrive til  
info@koeleteknik.dk.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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Vestergade 28, 
4000 Roskilde
Telefon: +45 4632 2111
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Det er en forudsætning at man vedli-
geholder sin varmepumpe i form af ef-
tersyn og rensning. 

Følgeskader, når varmepumpen svig-
ter, som fx frostsprængning af byg-
ningens indvendige røranlæg og til-
knyttede installationer til vand og 
varme, vil være dækket, såfremt ejeren/
den forsikrede ikke har haft indflydelse 
herpå. Hvis et eftersyn har haft ind-

flydelse herpå, vil følgeskaderne ikke 
være dækket.

Det centrale her er altså, om eftersynet 
kunne have forebygget den skade som 
opstod. Det vil i høj grad være forsik-
ringsselskabets afgørelse, og husejeren 
tager derfor en chance ved at forsikre 
sin varmepumpe, hvis han samtidig 
springer det lovpligtige eftersyn over.

Husstande er også omfattet af 
det lovpligtige eftersyn
Dansk Køl & Varme får af og til spørgs-
mål om, om det lovpligtige eftersyn 
nu også gælder for husstande. Det har 
blandt andet været fremført nogle ste-
der, at eftersynet ikke gælder varme-
pumper i private husstande, fordi lov-
kravet er fastlagt i Arbejdsmiljøloven, 
som ikke gælder for private.

Det har været en til tider hårdnakket på-
stand, og derfor har Dansk Køl & Varme 
rettet henvendelse til Arbejdstilsynet, 
som har bekræftet det, vi hele tiden har 
sagt: Det gælder også derhjemme.
Svaret fra fagmedarbejderen i Arbejds-
tilsynet lyder således:

Jeg kan bekræfte, at eftersynskravet 
(som du skriver, pt. hvert år) også gæl-
der for varmepumper i private hus-
stande. Arbejdsmiljøloven og eftersyns-
reglen forankret i arbejdsmiljøloven, 
undtager ikke private husholdninger.

Der bør derfor ikke være tvivl om, at det 
lovpligtige eftersyn også skal gennem-
føres på varmepumper i private hus-
stande.

Arbejdstilsynet overvejer i øvrigt, om 
det årlige eftersyn skal ændres til hvert 
andet år for små varmepumper. Det har 
et politisk flertal nemlig foreslået, netop 
af hensyn til de private husstande, som 
i disse år får flere og flere varmepum-
per.

Hvordan beregnes den nye afgift 
på kølemidler?
Som led i regeringens klimaaftale blev 
afgiften for HFC’er sat 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 betyder det f.eks., 
at afgiften for kølemidlet er steget fra 
313 kr. pr. kg. til 393 kr. pr. kg. Derudover 
vil afgiften fremover blive reguleret 
med prisudviklingen.
I mange tilfælde kan man direkte finde 
afgiften i SKATs oversigt (som man kan 
finde et link til i FAQen på Dansk Køl & 
Varmes hjemmeside).

I nogle tilfælde står kølemidlet dog ikke 
på SKATs liste, og så skal man selv reg-
ne afgiften ud (alternativt kan man må-
ske spørge leverandøren af kølemidlet). 
Det har givet anledning til nogle hen-
vendelser til Dansk Køl & Varme.

Helt generelt følger afgiften ca. køle-
midlets GWP, men man kan ikke blot 
gange op med en fast faktor. I stedet 
skal man – hvis kølemidlet ikke er på 
SKATs liste – beregne afgiften ud fra 
den forholdsmæssige sammensæt-
ning af de stoffer, som kølemidlet be-
står af og den afgift, der er på hver af 
disse stoffer.  

Er der for eksempel tale om R-449a/
XP40 er dette sammensat af 24,3 % 
R-32, 24,7% R-125, 25,3% R-1234yf og 
25,7% R-134a. Man beregner så den re-
lative afgift for hvert af disse kølemidler 
og lægger resultaterne sammen.

Et medlem oplevede, at SKAT udbad 
sig dokumentation for beregningen. 
Man kan i det tilfælde bruge et data- el-
ler produktblad med procentfordelin-
gen, som man har fra leverandøren af 
kølemidlet.
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