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Den modige 
brancheforening

Årsmødet 2021 tør jeg godt kalde en 
succes. Der er nemlig kommet så man-
ge positive tilbagemeldinger om besø-
get hos Danfoss, festen om aftenen og 
hotellet vi boede på, at der ikke er me-
get tvivl i mit sind om, at det var et hit. 
Jeg har modtaget glæde og tilfredshed 
med arrangementet, som sekretariatet 
har fået ros for. Det takker vi naturligvis 
for!

Til gengæld vil jeg takke og rose de 
medlemmer, der deltog i generalfor-
samlingen, som lå i starten af Årsmødet. 
Jeg synes nemlig, man må sige, at ge-
neralforsamlingen endnu 
engang viste sig som en 
konstruktiv og modig for-
samling.

Ser man bare fire år tilba-
ge, har foreningen siden 
da taget et stort skridt fremad: Mange 
flere tilbud til medlemmerne på forenin-
gens hylder, flere ansatte i sekretariatet, 
en mere offensiv kommunikation til 
omverdenen og meget andet. Under-
vejs har hånden været på ”kogepladen” 
flere gange. Generalforsamlingerne har 
blandt andet sagt ’ja’ til, at man kan 
blive ekskluderet for at udføre ulovligt 
arbejde, ’ja’ til at ansætte en fuldtids-
kommunikationsmedarbejder, ’ja’ til en 
Garantiordning og på den seneste ge-
neralforsamling ’ja’ til en ny kategori af 
medlemmer samt til at udvide sekreta-
riatet med en teknisk konsulent.

Det er alt sammen beslutninger, som 
skaber fremdrift og en stærkere bran-
cheforening, men i en anden og min-
dre modig medlemskreds, havde med-
lemmerne måske sagt ’nej’ til sådanne 
beslutninger. Den, der lever stille, lever 
godt, siger man jo. Men sådan ser man 
heldigvis ikke på det i kølebranchen, og 
måske er det dét, der er baggrunden for 
de modige beslutninger.

Modet hænger vel også sammen med 
en stærk tiltro og tillid til, at sekretaria-
tet kan levere varen. Sådan opfatter jeg i 
hvert fald generalforsamlingens opbak-

ning, og der er da også 
noget til at dokumentere  
fremgangen med. På ge-
neralforsamlingen kunne 
jeg blandt andet vise en 
figur over medlemstallet: 
Det er steget hvert år si-

den 2018 – vel at mærke til trods for et 
pænt antal opkøb, pensioneringer og 
konkurser blandt medlemmer i samme 
periode.

Alt i alt ser det lovende ud for forenin-
gen. Vi står stærkere, end vi længe har 
gjort, og heldigvis for det. Der er nemlig 
rigeligt med udfordringer for branchen 
og for vores forening i sigte. Så 2022 kan 
bare komme an! 

Søren Bülow
Direktør, Dansk Køl & Varme

”Vi står 
stærkere, end vi 

længe har gjort ”

Vi er her for at hjælpe
• Altid support og teknikere 

der kan hjælpe on-site

• Altid lagerførende

• Altid markedets 
bedste priser

Nyt Samsung 
showroom 
og testcenter

Oplev Samsungs produkter og innovative teknologier 
i vores 2 showrooms. Vi har et showroom med fokus på 
produkter til privatmarkedet og et showroom med fokus på 
det kommercielle marked.

I showroomet er der mulighed for at udforske produkterne, 
få skræddersyet produkttræning eller låne det til fremvisning 
af produkter til jeres kunder. 

Vi står klar hele vejen til at hjælpe med, at få mest mulig viden 
om vores produkter uanset hvad jeres behov skulle være. 

Åderupvej 65-67
4700 Næstved
Tlf. 55 77 60 90
www.dkc-klima.dk
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Tekst og foto: Anni M. Wiecka 

Som direktør for Dansk Køl & Varme, Søren Bülow, skriver i lederen på forrige side, er 
der med den seneste generalforsamling truffet vigtige beslutninger for Dansk Køl 
& Varmes fremtid. Herunder beslutningen om at få en ny medlemskategori, hæve 
medlemskontingentet, ansætte en ny teknisk konsulent til sekretariatet og vælge 
nye folk ind i bestyrelsen.

Beslutninger, som alle blev truffet i de smukke og storslåede omstændigheder, 
som billederne her på siderne afslører blot en snert af.

Her på den anden side af Årsmødet er det ”nye tider”, vi går i møde
Den nye bestyrelse blev konstitueret i slutningen af november, fra januar 2022 bliver 
Kølebranchens Kvalitetsordning (KKO) officielt en del af Dansk Køl & Varme, og i det 
nye år kommer Dansk Køl & Varme til at sætte jagten ind efter en teknisk konsulent. 

Helge Mærsk Bjerg, Casper Christiansen og Rudi Weje er bestyrelsens nyeste skud 
på stammen sammen med Anders Hansen, som blev genvalgt ovenpå hele syv år i 
bestyrelsen. De kommer til at ”puste” med, når Dansk Køl & Varme fortsat skal ånde 
politikerne i nakken for at gøre opmærksom på den lovgivning, der har betydning 
for kølebranchen og for den grønne omstilling. 
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GRØNT OG 
GENNEMTÆNKT

  

 
• Propan R290 
• Vandkølet chiller
• 27 - 350 kW
• Scroll eller  

semihermetisk  
kompressor

  

GRØNT OG GRATIS
  
    

•     Frikøler
•     Op til 760 kW
•     Lav højde 115 cm
•     Lavt lydniveau
•     Lavt trykfald
•     Lave omkostninger

Ahlsell Danmark ApS 
Salgsafdelingen 43 24 17 17  
Hovednr. 43 24 17 00                 
ahlsellref@ahlsell.dk • www.ahlsell.dk

Vi ønsker alle vores kunder en glædelig jul

Scan koden og se vores 
fantastiske julekampagne for 
BOSCH
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Thomas Panum startede som bestyrel-
sessuppleant i 2018. I 2019 blev han valgt 
ind i bestyrelsen. I 2020 blev han valgt 
som næstformand, og i november 2021 
blev han så valgt til formandsposten.   
Det havde han næppe forudset, da han 
startede i 2018, men i takt med, at han 
har fået et større indblik i bestyrelsesar-
bejdet, er idéen om at ”stå forrest” vok-
set på ham. 

- Jeg synes, at vores brancheforening 
er blevet meget mere vedkommende 

for medlemmerne og synlig udadtil, og 
det vil jeg gerne stå forrest for at sikre, at 
vi fortsætter med at være, lyder det fra 
Thomas Panum.

Han fremhæver særligt brancheorga-
nisationens digitale synlighed i form af 
nyhedsmailen, en opdateret hjemme-
side, Facebook-side og LinkedIn-profil.  

- Det er en god måde at nå ud til med-
lemmerne på og gøre opmærksom på 
Dansk Køl & Varmes arbejde i vores trav-

Thomas Panum 
hopper i med 
begge ben

Den nye formand for Dansk Køl & Varme hedder Thomas Panum. Han 
er klar til at ”hoppe i med begge ben” for at sikre, at den synlighed, som 
brancheorganisationen har arbejdet for i løbet af de seneste år, fortsæt-
ter, og at der er bred repræsentation af kølebranchen i bestyrelsen.

Thomas Panum holdt sin første formandstale for deltagerne ved 
Dansk Køl & Varmes festmiddag på Årsmødet 2021. Her fortalte han 

blandt andet om sin store, personlige mærkesag: Lærlinge. 
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le dagligdag. At Søren så samtidig har 
en fod indenfor hos myndighederne og 
politikerne, sender et klart signal om, at 
der er mere kendskab til branchen nu 
end tidligere, siger Thomas Panum. 

Han har aldrig været den, der stillede 
sig forrest i køen, når der skulle tages 
billeder eller video, men nu, hvor han er 
formand, er det en anden sag.  

- Jeg har taget en beslutning om at 
hoppe i med begge ben, fordi jeg er 
blevet bevidst om, hvor vigtig den her 
synlighed er, fortæller han. 

Det første punkt 
Udover at Thomas Panum har tjekket 
af, at han gerne vil understøtte syn-
ligheden, er det næste punkt på hans 
tjekliste for brancheorganisationen at få 
ansat en god teknisk konsulent.  

- Er man medlem af Dansk Køl & Varme, 
vil man gerne lave lovligt arbejde, men 
der kan være mange tekniske og lovgiv-
ningsmæssige ting, der kan være svære 
at gennemskue og følge med i. Derfor 
synes jeg, det er spændende, at vi har 
fået grønt lys til at ansætte den her tek-
niske konsulent, siger Thomas Panum. 

Han ser gerne, at man på sigt kan kom-
binere den øgede synlighed på bran-
chen med den tekniske konsulent. 

- Vedkommende kan forhåbentlig 
samle nogle af de her spørgsmål, som 
kommer fra branchen, Søren kan sende 
dem i retning af myndighederne, og så 
kan vi dele det med vores medlemmer, 
siger han. 

Bred repræsentation    
Beslutningen om at ansætte en teknisk 

konsulent blev truffet på årets general-
forsamling. Det samme blev beslutnin-
gen om, hvem der skulle stemmes ind i 
bestyrelsen.

- Den bestyrelse, vi har nu, kunne ikke 
være sammensat mere perfekt, hvis du 
spørger mig. Vi har repræsentanter fra 
alle landets regioner, som kommer fra 
virksomheder af forskellige størrelser, 
og vi har også fået en repræsentant fra 
verdens største producent af CO2-an-
læg (Casper Christiansen fra Advansor 

A/S, red.), siger Thomas 
Panum og tilføjer: 

- Jeg ser meget ger-
ne, at vi fortsætter 
med at have denne 
struktur. 

Grøn på flere 
hylder 
En bred repræ-

sentation i besty-
relsen er også vigtig 

for den fremtid, bran-
chen går i møde med 
stigende krav til den 
grønne omstilling, påpe-
ger Thomas Panum.

- Dansk Køl & Varme er 
rimelig tydelig omkring, 

at vi gerne vil den grønne 
omstilling, men det skal 
ikke underkende, at vi også 

repræsenterer de mange 
små virksomheder, som ikke 

arbejder med naturlige køle-
midler. Derfor ligger der også 

en vigtig opgave i at gøre po-

litikerne opmærksomme på, at det er 
ligeså vigtigt for den grønne omstilling, 
at vi får sat en stopper for utætte anlæg 
med krav om eftersyn og mere kontrol, 
siger han og tilføjer: 

- Der er flere forskellige hylder, man kan 
sætte ind på i forhold til den grønne 
omstilling. 

Aktivér dit medlemsskab
Thomas Panum påpeger desuden, at 
udviklingen også stiller krav til, at bran-
chen står mere sammen. 

- Jeg har flere gange mødt folk, som 
spørger, ”hvad de får ud af at være 
medlem”, og som jeg ser det, svarer det 
til, at man spørger: ”Hvad får jeg ud af 
mit fitnessmedlemsskab.” Her er svaret 
ganske simpelt: Man er nødt til selv at 
aktivere sit medlemskab og vise for sig 
selv og omverdenen, at man er seriøs, 
siger formanden. 

- I kølebranchen er man seriøs, hvis 
man er medlem af Dansk Køl & Varme, 
tilføjer han afsluttende. 

Velkommen til nye medlemmer
Det er med stor glæde, at vi kan byde endnu flere ind i Dansk Køl & Varmes 
medlemskreds, så vi kan stå endnu stærkere i en tid og fremtid, der byder på 
nye udfordringer for køle- og varmepumpebranchen. 
Det glæder os at kunne byde velkommen til: 

• Electro Energy A/S
• Gletcher Energiteknik
• AG Electric A/S
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En repræsentant for de små, søn-
derjyske virksomheder
- CO2- og ammoniakanlæg er 
komplekse på en helt anden 
måde, rent teknisk, end isma-
skiner er, men der er større 
hygiejneproblemer i et kølesy-
stem med mælk end et køle-
anlæg med kølemiddel. Derfor 
er der mange, der ikke gider ar-
bejde med det, vi laver, siger Helge 
Mærsk Bjerg, ejer af Bjerg Køle Ser-
vice ApS.  

Han er en af de eneste i branchen, der 
arbejder med ismaskiner, driver en kø-
levirksomhed i Padborg og nu også 
kan bryste sig af at være den eneste 
nye kandidat, der blev valgt ind til en 
regulær bestyrelsespost i Dansk Køl & 
Varmes bestyrelse ved den seneste ge-
neralforsamling.

Han repræsenterer et lille kølefirma og 
vil gennem bestyrelsesarbejdet gøre 
sit til, at den grønne omstilling ikke sker 

på bekostning af 
de små kølefir-

maer, de små 
kunder og 
de små an-
læg. 

- På politisk 
plan er man 

i gang med at 
udfase de små 

anlæg med syn-
tetiske kølemidler, 

men som jeg ser det, lø-
ser det ikke vores klimaproblemer, hvis 
man ikke samtidig gør en større indsats 
for at kontrollere anlæggene, siger Hel-
ge Mærsk Bjerg.

Han vil i regi af bestyrelsen i Dansk Køl 
& Varme gøre sit til, at der kommer 
større kontrol med de små anlæg, og at 
brancheforeningen fortsat kan arbejde 
med at gøre lovgivningen så letlæselig 
som mulig, så de små autoriserede kø-
lefirmaer kan bestå. 

Nye ansigter i 
Dansk Køl & Varmes 
maskinrum
Udover at Thomas Panum fra PVN Køleteknik A/S blev valgt til for-
mandsposten, blev der på generalforsamlingen også valgt tre nye kva-
lificerede kølefolk til Dansk Køl & Varmes bestyrelse. Én til en ordinær 
bestyrelsespost og to til bestyrelsessuppleantposterne. Alle med hver 
sit erfaringsgrundlag at trække på. 

En repræsentant for en grøn 
producent
- Jeg startede på køleteknikeruddan-
nelsen i 2003, og så arbejdede jeg som 
køletekniker i nogle år, inden jeg tog en 
kort videregående uddannelse for at 
blive energiteknolog. Jeg har altid ar-
bejdet med køl. Både som tekniker og 
med teknisk support, fortæller Casper 
Christiansen, som er Area Sales Mana-
ger ved Advansor A/S. 

Han er den første repræsentant fra en 
producentvirksomhed, som er blevet 
valgt ind i Dansk Køl & Varmes besty-

relse. Den forandring, 
mener han til gen-

gæld ikke, er et 
problem.

- De øvrige 
bestyrelses-
medlemmer 
kan uden 
tvivl lære mig 

en hel masse 
om de udfor-

dringer, de står 
med til daglig, og 

jeg kan modsat byde 
ind med min viden om, hvordan ud-
viklingen ser ud på bæredygtige køle-
produkter og være med til at skubbe i 
den rigtige retning inden for den grøn-
ne omstilling på både kølesystemer og 
kølemidler, siger Casper Christiansen. 

I sit daglige virke arbejder han med 
CO2-anlæg, men hans hovedfokus i 
bestyrelsesarbejdet er ifølge ham selv: 
”at skubbe på en bæredygtig udvikling 
gennem energirigtige kølesystemer 
med naturlige kølemidler.”

En repræsentant for de nordjyske 
virksomheder 
- Jeg vidste ikke, at man kørte en kam-
pagne med nedsat kontingent for nye 
medlemmer, før jeg stillede op som be-
styrelsessuppleant, men det, synes jeg, 
er en god idé. Vi skal gerne have endnu 
flere til at tilslutte sig brancheorgani-
sationen, siger Rudi Weje, medejer af 
Nordkøl A/S i Hanstholm. 

Han er sammen med en stadigt vok-
sende række af andre kølefirmaer en 
del af Dansk Køl & Varmes ERFA-grup-
pe Nord, og han er også den eneste 
repræsentant fra Region Nord i Dansk 
Køl & Varmes bestyrelse.
 
- Nordkøl er placeret i Nordvestjylland 
og arbejder særligt inden for det mari-
time; det er der ikke så mange i bran-
chen, der gør. Og så er 
vi en mellemstor 
v i r k s o m h e d , 
der tæller syv 
m e d a r b e j -
dere, for-
tæller Rudi 
Weje. 

Han valgte 
at stille op 
til en af de to 
b e s t y re l s e s -
suppleantposter, 
fordi han gerne vil 
have et indblik i, hvordan bestyrelsen 
arbejder, og det kan han netop få som 
bestyrelsessuppleant. 

Samtidig kan han byde ind med sin er-
faring med at drive en mellemstor køle-
virksomhed i Region Nord.

NYE TIDER
TEMA
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Da Dansk Køl & Varmes Årsmøde 2021 
var veloverstået og Christian Ildor vend-
te retur til sit hus i Kalundborg, var det 
med en god følelse i maven. 
En følelse af, at han havde nået det, han 
ville som formand. 

- Vi er gået fra en ”det kan alligevel ikke 
nytte noget, for ingen gider lytte til os 
”-mentalitet, til at vi nu er en organisati-
on, der trygt kan gå fremtiden i møde, 
fordi vi har fået den stemme i branchen, 
vi er berettiget til og har god samklang 
med omverdenen. Som jeg sagde i min 
Årsberetning: Jeg er godt tilfreds, siger 
Christian Ildor. 

I den tid, hvor Christian Ildor har væ-
ret formand for Dansk Køl & Varme, 

har han sammen med den øvrige be-
styrelse og direktør, Søren Bülow, fået 
ændret brancheorganisationens navn, 
lavet et dertilhørende logo, oprettet en 
Garantiordning, lavet et program til re-
kruttering af lærlinge, fået en branche-
relevant forsikringsaftale med Ensure, 
lavet en ny ISO-skabelon og mere til.

- Vi har fået en organisation, som er om-
stillingsparat, som er vant til at tage be-
slutninger, som tør at prøve ting af, og 
vi har en digital profil, der viser, at vi kan 
noget. Den vitalitet, foreningen har fået, 
er jeg allermest stolt af, siger Christian 
Ildor. 

Selvom han er stoppet som formand 
for Dansk Køl & Varme, fortsætter han 

Christian Ildor gav på Årsmødet 2021 formandsposten videre til Thomas 
Panum fra PVN Køleteknik A/S. Christian Ildor ser tilbage på fire år som 
formand i Dansk Køl & Varme med tilfredshed og taknemmelighed, 
men om han er helt færdig med branchen, tvivler han stærkt på.

- Jeg bliver aldrig helt 
færdig med branchen

NYE TIDER
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som formand for KMO, og i det regi er 
der en række spændende projekter i 
støbeskeen. 

KMO-samarbejde  
Som formand for KMO vil Christian Ildor 
arbejde videre på, at det gode samar-
bejde med Dansk Køl & Varme skal fort-
sætte. Blandt andet om udviklingen af 
et nyt digitalt registreringsværktøj.

- Jeg har længe gerne villet lave sådan 
én, så vi som branche kan få bedre 
overblik over, hvor anlæggene er, hvem 
der servicerer dem, hvilken størrelse de 
har, samt hvilken og hvor meget fyld-
ning de har. På den måde kan vi lave et 
system, der kan holde øje med, om an-
læggene bliver efterset af de rette folk, 
siger Christian Ildor og tilføjer: 

- Det er til gavn for både slutbrugerne, 
kølefirmaerne, myndighederne og kli-
maet. 

Christian Ildor holdt sin sidste tale som 
formand for Dansk Køl & Varme på Års-
mødet 2021. Her havde han 12 punkter, 
han fremhævede, som reference til de 
12 nedslag, der er i ”Kølefolk og Klima-
kriser”, som blev til på hans initiativ.

○  Mange årlige serviceaftaler
○  Årlig omsætning: 5 til 5,5 millioner og flot indtjening
○  Klimaanlæg, varmepumper, køle- og frostanlæg
○  ISO 9001:2015-certificeret

Kun seriøse henvendelser til: mgr@dk.gt.com 

Sælges MINDRE KØLEFIRMA 
med en stor kundekreds i 
Storkøbenhavn og 
Nordsjælland

Fortsættes side 14
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CO2 EUROVENT
CERTIFICERET
KAPACITET • AIR FLOW • ENERGIFORBRUG

LU-VE Group en af de første til at opnå 
Eurovent Certification (nr. 00.10.214) for CO2 fordampere. 

Eurovent er garanti for korrekte data.

Se vores store udvalg af LU-VE 
CO2 fordampere på www.hjj.dk

Luft/vand varmepumpe til varme, køling og varmt brugsvand

R32R32

SPHERA EVO 2.0 - ny højteknologisk varme-
pumpe med lav GWP værdi.

SCOP op til 5,32, SEER op til 6,01 og ener-
gimærke A+++. 

SPHERA EVO 2.0 har effektiv varmedrift ned 
til -25 °C uden brug af varmelegeme og en 
varmtvandsproduktion på op til 65 °C.

Varmepumpen anvender det miljøvenlige 
kølemiddel R32, med maksimal fyldning på 
1,84 kg. 

Med indbygget WiFi, er det er muligt at tilgå 
varmepumpen via app. 

SPHERA EVO 2.0 SQKN-YEE 1 TC + MISAN-YEE 1 S 2.1-8.1

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

Christian Ildor samarbejdede med billed-
hugger Søren Cip Nielsen om at få lavet 
to isskulpturer for at markere Dansk Køl 
& Varmes 75-års-jubilæum på Årsmødet 
2021. I den ene af skulpturerne fik han 
indefrosset noget af sit køle-værktøj. 

Vil du læse om 
Christian Ildors 
tid i kølebranchen?
I forbindelse med interviewet til 
temp har Christian Ildor skrevet et 
resumé af sin kølekarriere. Du fin-
der Christian Ildors kølehistorie på 
Dansk Køl & Varmes hjemmeside, 
hvor du også kan finde jubilæums-
bogen ”Kølefolk og Klimakriser”, 
som blev til på hans initiativ.

Christian Ildor, der er på vej 

over Atlanten som maskin-

mester i august 1983. 

Taknemmelig  
Christian Ildor er taknemmelig for til-
buddet om at fortsætte som formand 
på KMO, så han kan blive ved med at 
bidrage aktivt til kølebranchen. 

- Det var mit værktøj, vi havde brugt til 
isskulpturen ved Danfoss på Årsmødet. 
Jeg må indrømme, at det føltes godt at 
stå med det i hænderne igen, da det 
var kommet ud af isskulpturen. Jeg tror 
aldrig, jeg kommer til at slippe hverken 
det eller kølebranchen helt, siger Chri-
stian Ildor.

I sin årsberetning på Årsmødet sagde 
Christian Ildor, at han var tilfreds. Den 
tilfredshed er nu blevet erstattet af 
taknemmelighed for alt det, branchen 
gennem årene har tilbudt af oplevel-
ser, udfordringer og relationer, fortæller 
han. 

- Taknemmelig er sådan noget, man 
bliver på sine gamle dage, når man har 
været tilfreds længe og har haft et godt 
liv og et godt virke.  Det har jeg, og der-
for er jeg taknemmelig, siger Christian 
Ildor med et blidt og oprigtigt smil.



Du og dine nærmeste ønskes en glædelig jul 
og et lykkebringende nytår

Glædelig jul og godt nytår

2022 ser vi ind i med spænding. For også i fremtiden at matche markeds-
kravene fusionerer Aircon Teknik A/S og H. Jessen Jürgensen A/S 
pr. 1. januar 2022. Vi samler alle medarbejdere og aktiviteter i 
H. Jessen Jürgensen A/S og fortsætter herfra som ét slagkraftigt
selskab.

Med sammenlægningen forener vi det bedste fra de to selskaber 
med ambitionen om at blive en endnu stærkere servicepartner. 
Gennem et bredere produktsortiment og forenede kompetencer vil 
vi også fremadrettet arbejde målrettet på at indfri de forventninger, 
som I har til en professionel grossist.

Vi glæder os til fortsat samarbejde med øget viden, bredere 
sortiment og naturligvis samme gode service. 

2021 har været endnu et godt, men også udfordrende år, hvor Corona
og ikke mindst konsekvenserne heraf har haft stor betydning for os 
alle. Markedet har været uforudsigeligt og vi har alle løbet en ekstra 
mil for at nå i mål. 

Med stærke forecast og god løbende dialog lykkedes vi i fællesskab 
med at skabe stærke klima-, køle- og fryseløsninger til det danske 
marked. Tak for godt samarbejde. 

Mød dit nye team 
på www.hjj.dk/dinkontakt

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 - et selskab i 
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PharmaCold ApS har 
nøglen til medicinskabet

Artikelserie:  
Kølebranchens mange opgaver
Med denne artikelserie skildrer vi de nicheområder, vores installatør-
medlemmer arbejder inden for. Her, som nummer tre i serien, fortæl-
ler PharmaCold ApS om deres arbejde inden for medicinal- og phar-
maindustrien.  

- Jeg kan godt forstå, at man tænker, 
medicinal- og pharmaindustrien er et 
marked, man gerne vil ind på, når man 
hører priserne, men når dagen 
er omme, har vi ikke højere 
avancer end alle andre, fordi 
vi bruger så meget tid på ad-
ministration, lyder det fra kva-
litets- og administrationschef 
ved PharmaCold ApS, Chri-
stian Mejdahl, mens direktør, 
Bjarne Nordbjerg, nikker gen-
kendende. 

Siden PharmaCold ApS blev stiftet i 
august 2020 har de leveret køletekniske 
løsninger til medicinal- og pharmain-

Høje priser på bekostning af tårnhøje dokumentationskrav er medici-
nal- og pharmaindustrien kogt ned til en bouillonterning. Christian Mej-
dahl og Bjarne Nordbjerg fra PharmaCold ApS er dog ikke et sekund i 
tvivl om, at arbejdet er den hårde indsats værd. 

Tekst og foto: Anni M. Wiecka 

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

CO2 EUROVENT
CERTIFICERET
KAPACITET • AIR FLOW • ENERGIFORBRUG

LU-VE Group en af de første til at opnå 
Eurovent Certification (nr. 00.10.214) for CO2 fordampere. 

Eurovent er garanti for korrekte data.

Se vores store udvalg af LU-VE 
CO2 fordampere på www.hjj.dk

Luft/vand varmepumpe til varme, køling og varmt brugsvand

R32R32

SPHERA EVO 2.0 - ny højteknologisk varme-
pumpe med lav GWP værdi.

SCOP op til 5,32, SEER op til 6,01 og ener-
gimærke A+++. 

SPHERA EVO 2.0 har effektiv varmedrift ned 
til -25 °C uden brug af varmelegeme og en 
varmtvandsproduktion på op til 65 °C.

Varmepumpen anvender det miljøvenlige 
kølemiddel R32, med maksimal fyldning på 
1,84 kg. 

Med indbygget WiFi, er det er muligt at tilgå 
varmepumpen via app. 

SPHERA EVO 2.0 SQKN-YEE 1 TC + MISAN-YEE 1 S 2.1-8.1

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
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Bjarne Nordbjerg er direktør 
samt salgs- og projektchef for 

PharmaCold ApS



TEMP  5 | 2021 21TEMP  5 | 202120

Christian Mejdahl og Bjarne Nordbjerg er kollegaer fra tidligere, hvorfra de begge 
kender til medicinal- og pharmaindustriens høje krav.

- Det kommer jo helt ned til at lære folk, 
at man ikke må fløjte på gangene, spise 
på laboratoriet og ofte skal læse op på, 
hvordan du klæder om, spritter af og så 
videre. Netop for at undgå at kunden 
får noget ind, der kan kontaminere de-
res medicin, siger Bjarne Nordbjerg.
 
Men til gengæld er arbejdsforholdene i 
orden, påpeger Christian Mejdahl.
- Der er ikke noget med at se stort på 
personsikkerhed ved at tvinge vores 
folk til at rende rundt på tage, som ikke 
er ordentligt afsikrede eller løfte for 
mange kilo. Der bliver taget hånd om 
vores teknikere, siger han.

Og netop de ordnede forhold er noget 
af det, som gør arbejdet spændende, 
mener han. 

- Du arbejder sammen med folk, der er 
eksperter på det, de laver. Derfor giver 
det mig et lidt større sus, når vi kan af-
levere et anlæg af høj kvalitet, hvor do-
kumentationen går lige igennem, siger 
Christian Mejdahl. 

- Det er bare lidt sjovere at gå på arbej-
de, når du lykkes med det, du laver. Og 
særligt, når opgaven er kompliceret, til-
føjer Bjarne Nordbjerg. 

dustrien. Et marked, der på grund af de 
høje priser, kan synes attraktivt at kom-
me ind på, men som kræver en masse 
dokumentations-, administrations- og 
kvalificeringsarbejde.

- Et lille frostrum hos en pharmaceutisk 
kunde på seks gange otte meter kan 
koste to millioner kroner. Det ville et 
rum af samme størrelse aldrig komme 
til at koste i en detailbutik, men det skyl-
des, at der er rigtig mange processer et 
frostrum skal igennem, før det kan ta-
ges i anvendelse i medicinalindustrien. 
Vi startede f.eks. en opgave af den stør-
relse op i januar, og den er stadig ikke 
afsluttet, fortæller Bjarne Nordbjerg. 

- Det tager ingen tid at bygge rummet i 
sammenligning med den tid, der går til 
tilbudsfasen, dokumentation og efter-
følgende kvalificering. Vi lægger me-
get tid i at splitte det op i delpriser og 
dokumentere vores arbejde, allerede 
før vi har udført det, tilføjer han.

Erfaring gennem mange år
Både Bjarne Nordbjerg og Christian 
Mejdahl har erfaring med medicinal- 
og pharmaindustriens høje dokumen-
tationskrav fra tidligere, hvor de var kol-
legaer gennem mange år.

 - Vi havde et kæmpe netværk at træk-
ke på, så PharmaCold blev ret hurtigt 
godkendt som leverandør til den phar-
maceutiske industri, fortæller Bjarne 
Nordbjerg. 

Netværk er en vigtig ting for at komme 
i gang, mener han, men det er erfaring, 
der vægter tungest i forhold til at lyk-
kes med opgaverne, påpeger Christian 
Mejdahl. 

- Vi har for eksempel arbejdet med kul-
brinteanlæg de sidste 20 år, fordi man-
ge af vores kunder har deres egne mil-
jøafdelinger og stiller større klimamål, 
end politikerne gør. På den måde bliver 
vi hele tiden udfordret af dem, vi arbej-
der sammen med, forklarer han. 

Særlige arbejdsforhold
Udover den tid der går 
med at sætte sig ind i 
virksomhedernes re-
spektive dokumentati-
onskrav, går der også tid 
med at uddanne deres 
køleteknikere, fortæller 
Bjarne Nordbjerg. 

Christian Mejdahl 
er kvalitets- og 
administrationschef 
for PharmaCold ApS
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BRENNTAG 
NORDIC

Vi leverer kølemidler og  
varmetransmissionsvæsker 
til hele kølebranchen.

automotive@brenntag-nordic.com
Tlf. +45 4329 2800
www.brenntag.com

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

Træt af bøvl?

På lager  ·  Fejlfri*

www.klimalux.dk

Ring

6322 3333

Så kunne du overveje

* passer ikke.., men de er sjældne!



Alt til montage og service af varmepumper og køleanlæg

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

Alt til montage og service af varmepumper og køleanlæg

Priser ekskl. moms - tilbud gælder t.o.m. xxxxxx - fragtfri levering til brofaste øer i Danmark
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Fredag 8.00-15.30

MÅLE 
UDSTYRS- 

PAKKE

SERVICE 
UDSTYRS- 

PAKKE

SÆTPRIS 

KR. 21.998,-

SÆTPRIS 

KR. 8.998,-

Trådløs manometer-/vakuummeter

Tømmestation - R32

Trådløs Heavy Duty vægt

Vakuumpumpe - R32

Digitalt, trådløs vakuummeter

1 Job Link lade-test sæt

CoilJet rengøringsmaskine
og Mini-Split tilbehørssæt

Mini-Split Bib Kit2 ds. interiørrenser 2 x 5l VerteX rengøring
og 2 x 5l CondenCide
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I september afholdt Dansk Køl & Varme 
de første fysiske ERFA-møder i landets 
regioner i 2021. Det var et billede på, at 
vi var gået nye tider i møde: Tider med 
større medlemskontakt i alle regioner. 

På møderne blev det klart, at pandemi-
en ikke havde påvirket de gode, faglige 
diskussioner blandt deltagerne. Aktu-
elle emner som leveranceproblemer, 
ulovligt arbejde og lærlinge kom på 
bordet, og der var bred enighed om, at 
det var både godt og vigtigt, at de tan-
ker og frustrationer endelig kunne blive 
delt med andre fagfæller.  
 
Dansk Køl & Varme opfordrer installatør-
medlemmer til at deltage i ERFA-mø-
derne, netop fordi de er en unik mulig-
hed for at sparre med andre inden for 

branchen, blive opdateret fra sekretaria-
tet på, hvad der rører sig på lovgivnings-
fronten og få sine perspektiver delt.

Indtil videre er der fastlagt følgende da-
toer for ERFA-møder i 2022: 

■  Region Syddanmark: Den 20. januar 
2021 kl. 16.00. Hotel Postgaarden.

■  Region Hovedstaden: Den 18. januar 
2021 kl. 16.00. Ziegler Service ApS, Ka-
strup.

■  Region Nordjylland: Den 11. januar 2021 
kl. 16.00. Scandic Aalborg Øst.

Når de sidste to regioner har valgt en 
dato for næste møde i 2022, bliver det 
vist på vores hjemmeside under Bliv 
medlem   Årsmøde, ERFA-møder og 
kurser.

ERFA-møderne lever! 

TEMP  5 | 202124
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I foråret 2021 trådte en stramning af 
Færdselsloven i kraft, som øger sankti-
onerne overfor såkaldt ”vanvidskørsel”. 
”Vanvidskørsel” dækker over flere for-
skellige situationer, herunder store ha-
stighedsoverskridelser, kørsel i kraftigt 
påvirket tilstand og grov, hensynsløs 
kørsel samt flere andre kriterier. Blandt 
de nye sanktioner er der mulighed for 
at konfiskere køretøjet, 
som benyttes til ”van-
vidskørslen”.

Et medlem har hen-
vendt sig til Dansk Køl 
& Varme for at høre, om 
man som kølefirma 
kan gardere sig imod 
den situation, hvor en 
ansat benytter en servicevogn til ”van-
vidskørsel”. Det er jo et stort økonomisk 
tab, hvis virksomheden får en service-
vogn konfiskeret.

Vi har spurgt foreningens juridiske sam-
arbejdspart, Advodan Roskilde, som op-

lyser, at det bedste, man umiddelbart 
kan gøre som arbejdsgiver, er at skrive 

et erstatningsansvar 
i tilfælde af vanvids-
kørsel ind i medarbej-
derens ansættelses-
kontrakt. Det er til 
gengæld ikke muligt at 
indgå nogen form for 
aftale, som forhindrer 

en konfiskation af køretøjet. Forsikring 
er heller ikke muligt.

Hvis uheldet skulle være ude, og bi-
len bliver konfiskeret samtidig med, 
at medarbejderen ikke har økonomisk 
mulighed for at betale erstatning, rum-

Servicevognen kan blive konfiskeret ved 
”vanvidskørsel”. Hvad gør vi?

DET FAGLIGE H
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Information 
og faglige 

spørgsmål
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Artiklerne i ”Det faglige hjørne” er  
dels faglige nyheder og dels 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. 

Send os dit spørgsmål på info@koeleteknik.dk

210903_AdditiveCare annonce 148x210mm.indd   1210903_AdditiveCare annonce 148x210mm.indd   1 03.09.2021   10.1803.09.2021   10.18



TEMP  5 | 202128 TEMP  5 | 2021 29

5

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 til 600 kW
Frigo Plus propan chillere 15kW til 1 MW, 2 til 4 kompressorer og avanceret mikroprocessorkontrol 
TecnoFreddo ammoniak chiller, 100 kW til 2 MW, 1 eller flere kompressorer i paralleldrift

AMMONIAK

HFO

5 stærke GRØNNE brands

HFO OG PROPAN

Hos H. Jessen Jürgensen finder du 
et bredt udvalg i 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
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mer loven mulighed for at fravige kon-
fiskation, hvis det vil være ”uforholds-
mæssigt indgribende”. Så vidt vi har 
fået oplyst, er der dog ingen sammen-
lignelige fortilfælde på dette, og det er 
derfor ikke til at sige, hvor meget der 
egentlig skal til for at fravige konfiska-
tion.

Det vil dog hjælpe på virksomhedens 
situation, hvis den kan sandsynliggøre, 
at vanvidskørslen ikke kunne forudses. 

F.eks. igennem at have en nedskrevet 
firma-politik om biler og eventuelt ved 
at indhente en tro-og-loveerklæring fra 
medarbejderen på, at denne ikke tidli-
gere har begået flere eller grovere over-
trædelser af Færdselsloven. 

Til gengæld skal virksomheden ikke 
frygte for konfiskation af værktøj og an-
den løsøre i bilen, da loven kun gælder 
beslaglæggelse af køretøjet.

Fra 1/1 gælder 
5-tons-reglen også for varmepumper

”10-kilo-reglen” for maksimal fyldning 
af køle- og varmepumpeanlæg med 
HFC-kølemidler blev ændret per 1. juli 
2021. Den vigtigste ændring er, at køle-
anlæg med op til 10 kilo HFC-fyldning 
kun må installeres, hvis de er fabriks-

samlede. Ellers hedder grænsen 5 tons 
CO2-ækvivalenter. Fra 1/1 2022 gælder 
den regel også varmepumper (dog op 
til 50 kg for fabrikssamlede varmepum-
per).

Fortsættes side 30
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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.

Fra 1. januar træder en grænse på 
150 GWP i kraft for salg og instal-
lation af visse køleanlæg. Begrænsnin-
gen er formuleret som:

•  Køleskabe og frysere til kommerciel 
brug (hermetisk lukkede anlæg eller 
hermetisk lukket udstyr) som inde-
holder HFC'er med et GWP på 150 
eller derover.

•  Centralkølesystemer med multikom-
pressor (parallelanlæg) til kommer-
ciel brug med en kapacitet på 40 kW 
eller derover, som indeholder, eller 
hvis funktion er afhængig af fluorhol-
dige drivhusgasser med et GWP på 
150 eller derover.

Med udtrykket ”kommerciel brug” me-
ner EU's jurister ”anvendt til opbevaring, 
udstilling eller distribution af produkter 
til salg til slutbrugere i detailhandelen 
eller restaurationstjenester”. Det kan 
for eksempel være display-kabinetter 
eller andre færdigsamlede anlæg, som 
anvendes i detailhandlen. Stramningen 
gælder derfor ikke andre anvendelses-
områder.

Se den samlede oversigt over nedfas-
ningen på vores hjemmeside under 
’Spørgsmål og svar’      ’Skabeloner og 
vejledninger’.

Næste skridt i 
nedfasningen 
af f-gasser  
er per 1/1 2022

Der er ingen fyldningsgrænse 
for disse typer udstyr :

• Vaccinekølere
• Mobile køleanlæg
•  Airconditionanlæg i køretøjer  

og fly
•  Lavtemperaturfrysere (tempera-

turer under -50° C)
• Medicinske spraydåser
• Laboratorieudstyr
•  Testfaciliteter til afprøvning af 

køleudstyr
•  Automatik (termostater, ventiler 

m.v.)
• Varer til militær anvendelse
•  Varer til anvendelse ombord på 

skibe.

 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

Maksimale fyldning tilladt for nye anlæg:

*) indtil 1/1 2022 er split-varmepumper med op til 10 kg fyldning fritaget fra 5-tons reglen

Hvad menes der med ”Færdigsamlet fra fabrik”? 
Denne type anlæg er i bekendtgørel-
sen defineret som ”færdigsamlede fra 
fabrik i et kompakt kabinet, der pri-
mært er samlet ved svejsning eller lod-
ning”. Der er tale om præfyldt udstyr, 
som ikke kræver noget arbejde udført 
på kølekredsen for at blive taget i brug.
Hensigten med ”Færdigsamlet fra fa-
brik” er, at anlægget skal opfylde de 
samme krav, som f-gasforordningen 
stiller til hermetisk lukkede anlæg: 
”Anlæg eller udstyr, hvor alle dele, der 
indeholder fluorholdige drivhusgasser, 
er gjort tætte ved svejsning, lodning el-
ler en tilsvarende fast forbindelse, som 
kan omfatte blokerede ventiler eller 
blokerede adgangspunkter, der mulig-
gør korrekt reparation eller bortskaf-
felse, og som har en testet lækagerate 
på mindre end tre gram pr. år under et 
tryk på mindst en fjerdedel af det mak-
simalt tilladte tryk.”

Hvilke anlæg lever op til kravet om at 
være fabrikssamlet/hermetisk luk-
ket?Det må generelt antages, at præ-
fyldt udstyr, der sælges lovligt på det 
europæiske marked, lever op til disse 
krav.

Principielt bør det dog fremgå af an-
læggets systemplade eller datablade, 
når der er tale om et anlæg, der lever op 
til kravet om at være hermetisk lukket. 

Alternativt bør producenten/leverandø-
ren kunne oplyse dette.

5-tons-reglen erstatter ikke regler 
om maksimal GWP
5-tons-reglen erstatter ikke de be-
grænsninger på GWP-niveauet i køle-
midlerne, som er fastlagt i f-gas-forord-
ningens nedfasningsplan. Se eventuelt 
vores vejledning om GWP-grænser på 
hjemmesiden under ’Spørgsmål og 
Svar’.



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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