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Dansk Køl & Varme

Formandsfokus:

Den gode
lærling

Tema:

Når kølefirmaer
skifter ejer

Vi er her for at hjælpe
• Altid support og teknikere
der kan hjælpe on-site

Samsung
fan coils

• Altid lagerførende
• Altid markedets
bedste priser

– nyt udvidet sortiment
Samsung tilbyder nu deres patenterede teknologier indenfor
fancoils; 360° loftkassette samt Wind-Free™ 4-vejs loftkassette
90x90 og Wind-Free™ 1-vejs loftkassette.
Samsungs fan coils kan opkobles som stand alone til
eksisterende chillere og har mulighed for CTS styring.
Fås også med elevation eller purification panel.
Læs mere på vores hjemmeside www.dkc-klima.dk
eller kontakt os på salg@dkc-klima.dk

Vælg mellem

Wind-Free™ 4-vejs
kassette 90x90

Åderupvej 65-67
4700 Næstved
Tlf. 55 77 60 90
www.dkc-klima.dk

Wind-Free™
1-vejs loftkassette

360°
loftkassette

Tid til
nyt tilskud?
Der er efterhånden rigtig mange grønne tilskud. Der gives for eksempel
offentlige tilskud til varmepumper, el-biler og nedlæggelse af olie- og gasfyr.
Jeg er ikke tilhænger af at give tilskud
til alt muligt. Hvis alle får tilskud, er det
det samme, som at ingen får tilskud. Så
sender vi bare penge til hinanden. Men
når det nu er en kendsgerning, at politikerne godt kan lide at lege julemænd
og forære vælgergrupper tilskud til forskellige formål, ja, så kan kølebranchen
lige så godt være med i tilskudsspillet.
Man kunne for eksempel se på den
grønne omstilling hos kølebranchens
kunder. I sekretariatet modtager vi
jævnligt henvendelser fra medlemmer,
der vil i gang med opgaver med naturlige kølemidler.
Oftest handler det om brandbare kølemidler, hvor medlemmet har en vis bekymring for farligheden. Jeg anser det
for et sundhedstegn i en kvalitetsbevidst branche, at man kan se farerne og
bekymrer sig om dem. Omvendt er der
ingen grund til at holde sig tilbage, hvis
man har uddannet og instrueret sine
medarbejdere tilstrækkeligt (og har de
nødvendige certifikater!).
En del af henvendelserne handler også
om, at de grønne løsninger med naturlige kølemidler er meget dyrere end de
klimafarlige HFC-anlæg. Kunderne viger
tilbage fra en ekstraomkostning på måTEMP 1 | 2022

ske 50-100%. Her dør derfor nogle af de
projekter, der ellers kunne have bidraget
til den grønne omstilling. Lige på dette
punkt kunne man faktisk godt sige, at
der mangler et tilskud.
Dansk Køl & Varme har tidligere foreslået Regeringen at give et tilskud til
skrotning af gamle HFC-anlæg, hvis
afløseren var et anlæg med naturlige/
lav-GWP-kølemidler. Det blev dog opfattet som et kompliceret forslag.
En mere simpel løsning kunne derfor
være at indføre et tilskud til alle, der investerer i grønne køle- og varmepumpeanlæg? Pengene kunne man passende tage fra den henslumrende, såkaldte
Erhvervspulje til varmepumper, som
meget få benytter.
I de hidtil udbudte runder er der kun
søgt for omtrent 30 % af Erhvervspuljens
midler, og med en pulje på i alt 4 milliarder kroner over 10 år er der her mange penge tilbage. De kunne ligeså godt
bruges på et tilskud til grønne køleanlæg og varmepumper.
Hvis I virkelig mener noget med den
grønne omstilling, Christiansborg, så
brug dog tilskudskronerne der, hvor de
flytter noget!

Søren Bülow
Direktør, Dansk Køl & Varme
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Et farvel til en ildsjæl
Det var med stor sorg,
at Dansk Køl & Varme i
december 2021 modtog beskeden om, at
Jens
Skipper-Jørgensen, ejer og direktør for
Skipper’s
Køleteknik,
var gået pludseligt bort.
Jens Skipper var en kvalitetsbevidst kølemand
helt til det sidste, hvad
blandt andet kom til udtryk i hans fungerende
formandskab for Kølebranchens Kvalitetsordning (KKO).

Et program til gavn for alle
Helt konkret kommer Dansk Køl & Varmes overtagelse af KKO til at betyde, at
KKOs eksisterende medlemmer får deres depositum tilbage, og at Dansk Køl
& Varmes medlemmer kan få adgang
til KKOs beregningsprogram.

Dansk Køl & Varme er sammen med Pia Skipper, hans hustru og virksomhedspartner gennem 31 år, blevet enige om, at vi her i bladet vil
bringe dele af det interview, vi gennemførte med Jens Skipper, inden
han gik bort. Det netop for at mindes og ære hans store passion for
kølebranchen.
Tekst og foto: Anni M. Wiecka

- Det var jo AKB, som det hed dengang,
der var primusmotor på at starte KKO
op, og derfor synes jeg, det er naturligt,
at ordningen nu ”kommer tilbage” til
brancheforeningen.
Sådan formulerede Jens Skipper sin
klokkeklare holdning til, at Dansk Køl &
Varme pr. 1. januar 2022 overtog Kølebranchens Kvalitetsordning (KKO).
Det var en holdning, som på daværende tidspunkt var meget relevant, da
Jens Skipper var fungerende formand
for KKO. En post han fik, da beslutnin4

Han var fortrøstningsfuld over for KKO’s
fremtid lige til det sidste, og Dansk Køl
& Varme vil gøre sit til, at Jens Skippers
gode ambitioner for både kølebranchen og KKO kan leve videre.

gen om, at Dansk Køl & Varme skulle
overtage KKO, blev stemt igennem af
KKOs medlemmer.
- Det ville være skørt, hvis det supergode program vi har, som bliver brugt og
rost mange steder, bare skulle dø hen.
Derfor håber jeg, at programmet også
fremadrettet kan blive brugt af Dansk
Køl & Varmes medlemmer til at lave
nogle energirigtige og økonomiske anlæg. For det er sådan set, hvad KKO opsummeret set er sat i verden for at sikre,
sagde Jens Skipper.
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- Beregningsprogrammet fortæller dig,
hvis det, du laver, ikke opfylder kravene til, at køleanlægget skal kunne køre
økonomisk og energirigtigt i hele sin levetid. F.eks. hvis de rør, du har valgt, er
for små, så fortæller programmet dig,
du skal vælge nogle større rør. Og så er
alle de nyere kølemidler, CO2, ammoniak og propan, også med i programmet,
fortalte Jens Skipper.
Han vurderede, at programmet rummer et potentiale, som Dansk Køl & Varmes medlemmer kan have god gavn af.
Særligt hvis man på sigt udbygger Garantiordningen, så den udover at være
en økonomisk garanti til kunden også
bliver en kvalitetsgaranti.
Det er nemlig et af de mål, som Dansk
Køl & Varme har defineret for Garantiordningens fremtid. Blandt andet i et
tidligere nummer af temp.
- KKO havde tidligere en garantiordning, som lød på, at hvis et anlæg var
lavet og beregnet efter forskrifterne i
beregningsprogrammet, så var der faktisk en garanti for anlægget. Den garanti kan jo så på sigt komme til at leve
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videre i regi af Dansk Køl & Varme i en
lidt anden form, sagde Jens Skipper.
Endnu et kvalitetsstempel
Det er omtrent seks år siden, at Jens
Skipper blev en del af Kølebranchens
Kvalitetsordnings (KKOs) forretningsudvalg, og her kunne han fra start af se,
at ordningens økonomi hang i en tynd
tråd.
- Der var ikke penge til at udvikle på
ordningen, fordi prisen for sekretariatsdriften nærmest var en-til-en med de
penge, vi fik ind fra medlemskontingenter. Derfor sagde jeg, at enten skulle
vi spare en hel masse, eller også skulle
sekretariatsfunktionen omprioriteres,
fortalte Jens Skipper og tilføjede:
- Og der var jeg hele tiden fortaler for,
at det skulle være Dansk Køl & Varme,
der overtog sekretariatsdriften. Så jeg
er glad for, det blev sådan.

Hvad skal der ske
med KKO nu?
Udover at KKO’s beregningsprogram bliver et medlemstilbud
til Dansk Køl & Varmes medlemmer, har bestyrelsen i Dansk Køl
& Varme udpeget et KKO-udvalg,
der træffer beslutninger for KKOs
fremtid og arbejde.
Med overtagelsen af KKOs beregningsprogram kan Dansk Køl &
Varme styrke kvalitetsarbejdet hos
medlemmerne og tage et vigtigt
skridt i retning af at udbygge foreningens Garantiordning til også at
være en kvalitetsgaranti.
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TRANSKRITISKE CO2 ANLÆG FRA
FRIGABOHN.
• Bæredygtige løsninger
til mindre køle og
frostrum
• En XS3 kondensingunit
kan betjene både et
kølerum og et frostrum
på samme tid
• Enkel installation; 3/8”
CU-rør med 25 mm
isolering, en 80 bar CO2
fordamper og en simpel
rumstyring
• Resten er monteret på
fabrikken

TEMA

NÅR KØLEFIRMAER SKIFTER EJER
Tekst og foto: Anni M. Wiecka

Der har i mange år været tradition for, at kølefirmaer gik i arv fra far til
søn. Så fænomenet ”at kølefirmaer skifter ejer”, er der som udgangspunkt ikke så meget nyt i.
Til gengæld er kølebranchen i disse år i en rivende udvikling med både
nye teknologier, nye lovgivninger og et stadigt større marked for kølebranchens ydelser. Dermed ser virksomhedsopkøb, ejerskifte og generationsskifte nok også lidt anderledes ud i disse år, end de tidligere har
gjort.
Med dette tema fortæller vi tre historier fra vores medlemsvirksomheder,
som tapper ind i hver af de tre ovennævnte kategorier af, ”når kølefirmaer
skifter ejer”.

Ahlsell Danmark ApS
Salgsafdelingen 43 24 17 17
Hovednr. 43 24 17 00
ahlsellref@ahlsell.dk www.ahlsell.dk
6

•

TEMP 1 | 2022

TEMP 1 | 2022

7

TEMA

NÅR KØLEFIRMAER SKIFTER EJER

Fra Mitsubishi til Samsung.
Fra ”plejer” til fleksibilitet.
Fra ”os på kontoret og jer i
marken” til ”os”.
Det officielle ejerskifte fra Mille Dueholms morfar til hende og Thomas skete officielt i slutningen af 2021. Men skal
man opsummere nogle af de ændringer, der er sket med Dansk Klima Center, siden Mille Dueholm
og Thomas Rotheisen
kom ind i distributør- og
installatørvirksomheden i
henholdsvis 2015 og 2016,
er de tre ovennævnte
punkter meget rammende.

- Der er ikke så
meget tilbage fra
”plejer”
2021 blev året, hvor Mille Dueholm og Thomas Rothiesen officielt opkøbte virksomheden Dansk Klima Center; en virksomhed, der tidligere
var ejet af Mille Dueholms morfar. Overtagelsen begyndte dog allerede
seks år tidligere, da hun og et år senere hendes mand, Thomas Rotheisen, kom ind i virksomheden. Siden da har de nemlig ”løbet stærkt” for
at modernisere både virksomheden og arbejdskulturen.
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- Der er ikke så meget tilbage fra ”plejer”
andet end den knowhow, vi trækker på,
og de bygninger vi sidder i. Vi har rystet
posen fuldstændigt for at skabe en virksomhed med større fleksibilitet, der er
mere agil i forhold til det marked vi har
nu, der ændrer sig massivt hele tiden.
Derudover har vi arbejdet meget med
virksomhedens kerneværdier: Service,
kvalitet, samarbejde og fleksibilitet, siger Mille Dueholm.

- For os indikerer et generationsskifte, at man
fortsætter i nogenlunde
samme spor som tidligere generationer, men det
har ikke været tilfældet for
Dansk Klima Center, siger
Thomas Rotheisen.
I 2016 skiftede Dansk Klima Center blandt andet
agentur fra at være dansk
distributør af Mitsubishi- til at være dansk distributør af
Samsung-klimaløsninger, hvilket har givet et helt andet kundesegment. Samtidig har Mille Dueholm og Thomas Rotheisen arbejdet mere strategisk med
Dansk Klima Centers værdisæt for virksomheden og dens medarbejdere.
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Væk fra ”os og dem”
Da Thomas Rotheisen og Mille Dueholm tilbage i 2015 og 2016 skulle definere ambitionerne for Dansk Klima
Center under deres ledelse, var én af de
ting, der stod højt på listen: arbejdsmiljø og -kultur.
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Dansk Klima Center er udover
at være en installatørvirksomhed også distributør af
Samsung-klimaløsninger.
Da Mille og Thomas kom
ind i virksomheden skiftede
de agenturet fra Mitsubishi;
blandt andet som led i den
udvikling, de skubbede
i gang i forbindelse med
ejerskiftet.

Tidligere havde der nemlig været et tydeligt skel mellem ”os på kontoret” og
”dem ude i marken”, og det var meget
langt fra, hvordan Mille Dueholm og
Thomas Rotheisen drømte om, at deres
arbejdsplads skulle se ud, fortæller Mille
Dueholm.
- I starten gjorde jeg det, at jeg sagde
til vores teknikere: Tag mig med ud.
Jeg skal lære, hvordan I laver service og
monterer, så jeg kunne få en forståelse
af, hvordan deres arbejdsproces er, hvor
lang tid ting tager og så videre, fortæller Mille Dueholm.
- Derfor har jeg faktisk en idé om tidshorisonten, og hvad der overordnet skal
til for at lykkes med den konkrete opgave, mine kunder efterspørger. Men
også så jeg ved, hvad det er for nogle
opgaver, jeg giver til vores montører og
teknikere, så jeg f.eks. kan tilkendegive, at ”jeg forstår godt, det er en hård
opgave.” Det er mere respektfuldt, end
hvis man bare siger: ”Nåh, det fikser I
lige, ikke?”, tilføjer hun.
To roller
Den åbne og oprigtige interesse i medarbejdernes arbejde går igen i Dansk
Klima Centers tilgang til rollen som importør af Samsung-produkter på den
ene side og rollen som installatørvirksomhed på den anden side.
- Vi er åbne og ærlige omkring, at det er
en hård-fin-balancegang over for vores
forhandlere, og vi har også forskellige
procedurer, der sikrer, at vi ikke går ud
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og underbyder vores forhandlere, når vi
byder på et projekt, fortæller Mille Dueholm.
Her hjælper det også, at både hun og
Thomas Rotheisen har en lidt anderledes baggrund, påpeger Thomas Rotheisen.
Han er uddannet inden for salg, virksomhedsledelse og -drift, og Mille Dueholm inden for virksomhedsledelse,
marketing og kommunikation.
- Jeg tror, vi ville have haft sværere ved
at drive en distributionsvirksomhed,
som i bund og grund er en salgsvirksomhed, hvis det ikke var for den baggrund, vi har, siger Thomas Rotheisen.
Fremtidsfokus
Det store fokus på både medarbejdernes individuelle ansvar, ejerskab og
medindflydelse, påvirker også medarbejdernes engagement, fortæller Mille
Dueholm, og netop derfor tror hverken
hun eller Thomas Rotheisen heller ikke,
at de stopper med at forbedre eller optimere Dansk Klima Center lige foreløbigt.
- Vi vil gerne være branchens foretrukne og bedste inden for komfortkøl, siger Thomas Rotheisen.
- Og vi skal også blive ved med at udvikle vores arbejdskultur, så vores medarbejdere fortsat kan være stolte af at
være en del af Dansk Klima Center, tilføjer Mille Dueholm.
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Fra fejedreng
til virksomhedsejer

Kasper Andersen
har, lige siden han
var barn, tilbragt
meget tid i Gidex. Både som
fejedreng og som
programmør af
virksomhedens intranet. Det er stadig det intranet,
de bruger i dag.

Maskinmesteruddannelse, naturlig evne for at tage ansvar, interesse for kølemaskiner og programmering af virksomhedens intranet.
Når Kasper Andersen fortæller om sin
”vej” til at overtage den familieejede
virksomhed Gidex A/S, lyder det næsten for perfekt til at være sandt. Ser
man til gengæld på, hvordan han har
udviklet Gidex, siden han i 2013 købte
de første 50 procent af virksomheden,
er det dog tydeligt, at hans overtag er
sket på egne præmisser.
- Spørger du min far, hvor meget, der
er tilbage, fra da han og min mor havde virksomheden, siger han: Ingenting, fortæller Kasper Andersen med et
skævt smil.

Gidex Aut. Køle og El-service A/S har været en familieejet virksomhed
siden 1976, hvor Gunnar Knudsen startede virksomheden. Siden da har
der været to generationsskifte, hvoraf Kasper Andersens overtagelse fra
sin far og mor, Jan og Jette Andersen, er det seneste, og måske også
det, der har medvirket til de største forandringer for virksomheden.
12
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Udover at han har brugt sine selvlærte
IT-tekniske kompetencer til at omlægge den analoge kalender til en digital
kalender og har udviklet virksomhedens intranet, er der også sket en række ændringer i forhold til bemandingen
i Gidex.
- I stedet for at hente ressourcer udefra til VVS- og el-delen af montagen,
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har vi nu det hele i huset. Derudover
har vi heller ikke ligeså mange familiemedlemmer ansat som tidligere, hvilket skaber en lidt anden og lidt mere
professionaliseret arbejdskultur. Og det
skal ikke lyde negativt; det var bare en
anden måde at gøre det på, fortæller
Kasper Andersen.
Ikke ”fars dreng”
Eftersom Kasper Andersen er kommet
meget i virksomheden, lige siden han
var barn, har arbejdet som fejedreng
og været med til at løse diverse opgaver i virksomheden, var der ikke brug
for den store introduktion blandt medarbejderne i Gidex. De var også overvejende positive over for hans overtagelse
af virksomheden.
- Jeg er ikke blevet ”nurset” af mine forældre undervejs i mit overtag; jeg har
styret min del af virksomheden 100
procent fra start af og selv haft hånden på kogepladen og mærket, når det
gjorde ondt. Det har dels gjort generationsskiftet mere glidende og samtidig
også sendt et signal til de ansatte om,
at det ikke var ”mors og fars dreng”, der
tog over, siger Kasper Andersen.
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Min far er uddannet mekaniker og har
Mød dit-stor
nye
team
erfaring inden for kølebranchen, så
det er rart at kunne ringe til ham, hvis
på www.hjj.dk/kontakt
jeg har et spørgsmål af praktisk karakter. Min mor hjælper også med bogholderiet, bestilling af anlæg og lignende,
fortæller han.

Vi er klar til at hjælpe dig

De har hele tiden været positive over
for, at Kasper Andersen skulle overtage
virksomheden, netop fordi de vidste, at
det var hans drøm. Men derfor har det
alligevel været svært at slippe virksomheden helt.
Foto: Morten Hallstrøm.

Inden han tog en maskinmesteruddannelse, havde han allerede en elektrikeruddannelse og havde været ude og
arbejde i andre virksomheder. Det var
også med til at øge medarbejdernes
velvillighed over for ham, tilføjer han.
At ”give slip”
Kasper Andersens forældre, Jan Andersen og Jette Andersen, hjælper stadig
til i virksomheden på konsulentbasis.

- I starten, efter de havde overdraget
virksomheden til mig, satte min mor
sig konsekvent foran sin computer kl. 8
og slukkede for den kl. 16, fordi det var
svært for hende at vænne sig til, at hun
ikke ”skulle”, fortæller Kasper Andersen
og tilføjer:

Det glæder Dansk Køl & Varme at kunne byde velkommen til hele fire
nye medlemmer siden sidste temp-udgivelse.
De fire nye medlemmer, vi kan byde velkommen til, er:

• KC Køleteknik ApS
• HVAC Engineering A/S
• Djurs Automation ApS
• Aktive Energi Anlæg
A/S
Tlf.: +45 70 27 06 07 • info@hjj.dk • www.hjj.dk
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MINI LINE er den mindste type med kun én kompressor. Den er velegnet til små kølekapaciteter
og er kendetegnet ved støjsvag drift, enkelhed og
pålidelighed.

- Men af den grund har de ikke været
indtrængende. Vi har generelt været
gode til at få det til at fungere.

Velkommen ind i varmen

BALLERUP
Tempovej 18-22
2750 Ballerup

Propan chillere fra Frigo Plus
5 kW til 1 mW

KOLDING
Niels Bohrs Vej 1A
6000 Kolding

HASSELAGER
Birkemosevej 4
8361 Hasselager

V-LINE Modellen med semihermetiske stempelkompressorer kan have op til 4 kompressorer.
Modeller med skruekompressorer kan have op til 2
kompressorer.
V-Line kan inkludere specialudstyr til varmegenvinding eller frikølingsmodul. Avanceret mikroprocessorstyring styrer automatisk unittens drift. Med
ekstra udstyr er det muligt at fjernstyre og overvåge unittens drift.

Tlf.: +45 70 27 06 07 • info@hjj.dk • www.hjj.dk

AARHUS
Johann Gutenbergs Vej 11-13
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8200 Aarhus

Fortsættes side 20
BALLERUP
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Niels Bohrs Vej 1A
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8200 Aarhus N

Stort udvalg i CO2 fordampere fra
STÆRKE brands

Solide og miljøvenlige Condensing Units fra Panasonic
Ideelle til både store og små restauranter, tankstationer,
discountbutiker og supermarkeder. Fra 4 - 16 kW.

Totalløsning til bæredygtig køl og frost
Cubo2Smart er en serie CO2 Condensing Units til medium- og lavtemperatur
køleanlæg med kapacitet på op til 9 kW køl
og 9 kW frost

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

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

AARHUS
Birkemosevej 4
8361 Hasselager
Tlf. 70 20 03 11

info@hjj.dk
www.hjj.dk

- et selskab i
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Mød dit nye team
på www.hjj.dk/kontakt
Vi er klar til at hjælpe dig

Propan chillere fra Frigo Plus
5 kW til 1 mW

Bravida køber
kølekompetencer

MINI LINE er den mindste type med kun én kompressor. Den er velegnet til små kølekapaciteter
og er kendetegnet ved støjsvag drift, enkelhed og
pålidelighed.

Indtil for blot et par år siden beskæftigede Bravida sig overvejende med komfortkøl. Men som led i en udvidet vækststrategi for den
samlede Bravida-koncern, har de opkøbt kølevirksomheden Industrial
Cooling Systems (ICS) tilbage i 2019 og forventer at opkøbe endnu flere
kølevirksomheder i fremtiden, fortæller administrerende direktør for
Bravida, Johnny Hey.

El, vvs og ventilation.
De tre brancher har i mange år udgjort
Bravida Danmarks særlige kompetenV-LINE Modellen med semihermetiske stemceområde.
pelkompressorer
kan have op til 4 kompressorer.

holdt os inden for komfortkøl i forbindelse med vores ventilationsforretninger, fortæller Johnny Hey og tilføjer:

- Vi vil gerne lidt mere ud i den industrielle sektor og energisektoren. Deri ligger også, at det ikke kun er traditionel
køl, men også køl via varmepumper.
Købet af ICS har gjort, at vi er kommet
væsentligt bredere ind på den industrielle sektor; på flere specialløsninger
markedet gennem øget aktivitet. Dels
på kølesiden. Samtidig har vi også fået
i vores eksisterende forretning og dels
en vis viden og kompetence på varmei de dele af vores kompetenceområder,
pumpesegmentet, som vi kan bygge
hvor vi er knapt så stærke. Det er med
Tlf.: +45på
70 27
06 07 •aninfo@hjj.dk
• www.hjj.dk
videre
på.
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Modeller med skruekompressorer kan have op til 2
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Med opkøbet af ICS er Bravida Danmark altså kommet et skridt nærmere
målet om at styrke deres kompetencer
inden for køleområdet – men de er ikke
i mål endnu.
- Vores kunder efterspørger dybere viden, og at vi kan binde flere af de specialer sammen, vi har. Desuden ser vi i
stigende grad, at man integrerer mange ydelser. For eksempel bliver køleløsninger i dag også ofte leveret sammen
med andre specialområder som rørføring, vanddelen og i det mere brandtekniske, forklarer Johnny Hey.
Fra ét til andet
Helt konkret har Bravida en målsætning
om at vækste 10 procent hvert år, hvoraf
virksomhedsopkøb udgør 5 procent.
Imidlertid sker et virksomhedsopkøb
ikke fra den ene dag til den anden. Typisk er der en overgangsperiode på
12-18 måneder, inden den opkøbte virksomhed bliver fuldt integreret i Bravida.
- Mange af de virksomheder, vi opkøber,
har haft et stærkt omdømme, og derfor
opererer vi med de her 12 til 18 måneder, så markedet og kunderne lige kan
blive bevidste om, at virksomheden
overgår til Bravidas paraply, fortæller
Johnny Hey.
Aftalen mellem Bravida Danmark og
ICS lyder på, at de inden for en fireårig
periode skal finde frem til den bedste
måde at integrere ICS i Bravidas afdelinger. Allerede nu er de under Bravidas
paraply, men med deres eget brand
som underliggende.
- Det er en udfordring, uanset om det er
en lille eller mellemstor virksomhed, at
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komme ind i en stor virksomhed, hvor
vi har nogle andre systemer, rutiner, andre krav til, hvordan man driver forretning, rapporterer og følger op. Sådan er
det ved hvert opkøb. Men mange af de
ting har man afklaret, inden man indgår en aftale om opkøb, så man sikrer,
at der er en gensidig forståelse. Det, synes vi, der var med ICS, forklarer Johnny
Hey.
Gensidig forståelse
For ICS kom ønsket om at indgå en
opkøbsaftale med Bravida fra et ønske
om at udvikle sig i en fremtidig konkurrencesituation.
- Vi manglede nogle faglige kompetencer, og de manglede nogen at støtte sig op af, hvis de skulle udvikle sig i
størrelse og gå i bredden for at håndtere projekter. Det er blevet sværere at
drive forretning med de stigende krav
til certificering, arbejdsmiljø, kvalitet
og så videre, og de krav har vi jo nogle
andre muligheder for at håndtere, siger
Johnny Hey.
Han mener, at udviklingen af Bravidas kompetencer på køleområdet er
”enormt spændende”.
- Kølebranchen er en branche med en
rimelig fremsynethed i modsætning til
el-, vvs- og ventilations-branchen, som
hviler lidt i sig selv. Vi ser nogle nye teknologier i kølebranchen, vi ser også et
større behov for køling generelt, og vi
ser et meget større fokus på energiforbruget og de grønne løsninger. Derfor
skal vi også prøve at anspore, at vi ser på
de teknologiske spring, man kan gøre i
denne branche, påpeger Johnny Hey
afsluttende.
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jeg havde overstået grundforløbet. Men
det var faktisk det, at jeg ikke havde afsluttet grundforløbet, der blev udslagsgivende for, at jeg ikke blev ansat det
ene af de steder, hvor jeg var til samtale,
fortæller Kenneth Ethelberg.

Formandsfokus:
Den gode lærling

- Der var SA-AL til gengæld meget åbne
og så det ikke som et problem. Jeg var
ikke den første lærling, de havde taget
ind på grundforløbet, tilføjer han.

Siden Thomas Panum tiltrådte på formandsposten tilbage i november 2021, er der særligt én mærkesag, han
ved flere lejligheder har fremhævet: Nemlig lærlinge.
- Jeg kunne godt tænke mig, at vi får vendt billedet fra, at en lærling er
en ”omkostning” til, at det er en ”investering”. Min personlige erfaring
med lærlinge er, at de styrker de øvrige ansattes faglighed, er en vigtig
ressource til at kunne imødekomme den store efterspørgsel på vores
arbejde, bidrager med et frisk pust til virksomheden og er et vigtigt
middel til at nå målet om at mindske vores rekrutteringsproblemer på
sigt, siger Thomas Panum.
Netop derfor vil vi her i medlemsbladet temp bringe nogle af de mange gode lærlingehistorier og -eksempler fra vores medlemsvirksomheder – på opfordring fra formanden.
Vi starter serien med et lille portræt af Kenneth Ethelberg, der meget
snart kan kalde sig færdiguddannet køletekniker ved SA-AL Køleteknik ApS.

Den tredje medaljevinder
i rækken
For SA-AL Køleteknik ApS var 2021 et
særligt godt år på lærlingefronten. De
havde nemlig hele tre lærlinge, der fik
en medalje på Den jydske Haandværkerskole for deres præstation til svendeprøven.
33-årige Kenneth Ethelberg tror, at de
mange medalje-succeser blandt andet
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skyldes, at SA-AL’s lærlinge motiveres
af den tillid, der er til dem. Det har han
selv, som den tredje og seneste medaljevinder i 2021, oplevet.
- Jeg har været rigtig glad for at være
ved SA-AL, fordi man som lærling får
lov til at prøve mange ting af. Jeg tror,
at den her tillid til os lærlinge øger vores
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motivation. Derudover motiverer vi nok
også hinanden internt i SA-AL, når vi
klarer os godt på skolen, siger Kenneth
Ethelberg, der pr. 15. maj 2022 kan kalde
sig færdigudlært køletekniker.
Han er oprindeligt uddannet murer, har
arbejdet med Telekom i Norge i seks år,
men begyndte så at savne nye udfordringer.
Han havde hørt om køleteknikerfaget
gennem en kammerat, og han valgte at
søge ind på uddannelsen netop for at få
den udfordring, han havde manglet.

At finde sin plads
Hos SA-AL Køleteknik ApS skriver de
et-årige kontrakter med deres lærlinge,
så begge parter har mulighed for at revidere samarbejdet efter et år. Det giver
god mening, mener Kenneth Ethelberg, da der kan være flere grunde til,
at en lærling ”hopper fra” sit uddannelsessted.
- Det behøver ikke være, fordi man er
en ”dårlig køletekniker” eller ikke vil køleteknikerfaget. Det kan også være, at
man ikke er landet på den rette hylde
i forhold til, hvilken type køle-arbejde
man gerne vil lave. Hos os laver vi for
eksempel meget butikskøl, mens man
andre steder laver mere komfort-køl,
arbejder med ammoniak, overvejende
monterer varmepumper eller noget
fjerde, siger Kenneth Ethelberg og tilføjer:

’Nej tak’ til grundforløbslære
Lige siden Kenneth Ethelberg startede
på grundforløbet på køleteknikeruddannelsen, har han været i lære hos SAAL. Men faktisk var det ikke en selvfølge, at han kunne få en læreplads, mens
han var på grundforløbet, fortæller han.
Nærmere tværtimod.

- Det handler om at finde sin plads i kølefaget.

- Qua min alder, og hvor jeg er i livet,
kunne jeg ikke få dækket mine udgifter
på en SU, så jeg søgte en læreplads, før

- Jeg vil gerne gøre, hvad jeg kan, for at
udvikle min viden inden for kølefaget,
siger Kenneth Ethelberg.
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For hans eget vedkommende har han
ambitioner om at blive ved SA-AL, da
han er glad for at være der. Til gengæld
vil han også gerne tage noget efteruddannelse, når det giver mening.
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Alt til montage og service af varmepumper og køleanlæg

DANMARKS STØRSTE UDVALG AF FARVEDE KANALER

• Største udvalg - altid på lager
• Fittings til enhver installation
• Nemt at samle

BRENNTAG
NORDIC
Vi leverer kølemidler og
varmetransmissionsvæsker
til hele kølebranchen.
HFC / HFO / Propan / Isobutan /
Ammoniak / Ethanol / Glykoler
+45 24 60 18 60


Entrade.dk

salg@entrade.dk

Røddikvej 70, 8464 Galten

ÅBNINGSTIDER:

Torben K. Lund

Tobias Pedersen

Morten Sminge

Mandag-torsdag 8.00-16.00
Fredag 8.00-15.30

Direktør
+45 53 78 18 60

Sælger
+45 53 86 18 60

Sælger
+45 53 76 18 60

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

Guld, sølv og
bronze til de
nye svende
- Jeg er selvfølgelig glad for at have fået
guld, og det er da specielt, men jeg er
egentlig ligeså glad for, at vi kom godt
igennem som hold. For det var virkelig
et godt hold, vi havde, og det er takket
være deres hjælp og Kemp & Lauritzens
støtte, at jeg kunne opnå det gode resultat, lyder det fra guldmedaljemodtageren på det seneste færdigudlærte
hold på køleteknikeruddannelsen, Jonas Thomsen.

Bronze

Bronze
Guld

Sølv

Bronze

Her ses alle de nyudklækkede køleteknikere fra slut november 2021.
De seks velfortjente medaljemodtagere kan ses her på billedet med den
medalje, de fik; altså enten bronze, sølv eller guld.

Guld
Han er den femte modtager af en guldmedalje i køleteknikeruddannelsens historie, og så var han en del af det hold
køleteknikere, der fik deres svendebrev
i november 2021.
Udover Jonas Thomsens guldmedalje,
blev der uddelt fem medaljer: Henrik
Larsen fra Kølegruppen Øst ApS, Josh
Markwardt fra Rex Køleinventar A/S,
Kenneth Ethelberg fra SA-AL Køletek26

Bronze
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nik ApS og Emil Løvenwald fra Søborg
Køl A/S fik bronze, mens Peter Hyldig
fra Færch Morsø Køl ApS fik sølv.
Dansk Køl & Varme sender et stort tillykke til alle nyudklækkede køleteknikere og sender samtidig en særlig tak
til alle de medlemsvirksomheder, der
har ydet et stort bidrag til, at lærlingene kunne få en god uddannelse. Det
gælder: Kemp & Lauritzen A/S, SA-AL
TEMP 1 | 2022

Køleteknik ApS, Søborg Køl A/S, Rex
Køleinventar A/S, Færch Morsø Køl ApS,
Johnson Controls Denmark ApS, Holbæk Køl A/S, FinDan Køle- og Elteknik
A/S, P. E. Kristensens Eftf. A/S, Ørbæk
Køleteknik ApS, Super-Køl A/S, Multi
Køl & Energi A/S, Aircold ApS, VEL Køleteknik ApS, Kølegruppen Øst ApS,
Viessmann, Randers Køleteknik, PRO
Køleteknik A/S.
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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

5-tons
CO2-ækvivalenter
Et anlæg med
for eksempel 134a
må maksimalt 3,5 kg.
Med 410a er det 2,4 kg.
og for R32 er det 7,4 kg.

Må man reparere på et anlæg med mere end
5 ton CO2-ækvivalenter?
Fra 1/1 2022 er alle split-anlæg – både køleanlæg og varmepumper – omfattet af
en grænse for fyldningen af HFC-kølemiddel. Fyldningen på nye anlæg (altså
kun nye split-anlæg) må højest svare til
5 ton CO2-ækvivalenter.
Men hvad så hvis et eksisterende
split-anlæg med for eksempel 10 kg
HFC-kølemiddel skal repareres? Er det
så lovligt?
Svaret er: Ja, under visse omstændigheder.
Hovedreglen er, at man må reparere og
udskifte dele på et eksisterende anlæg,
så længe man ikke ændrer på anlæggets design og kølekredsens volumen.
Hvor meget må man så udskifte eller
reparere?
Det har Dansk Køl & Varme spurgt Miljøstyrelsen om på baggrund af en konkret sag, hvor en installatør udskiftede
hele udedelen på en varmepumpe. Miljøstyrelsens svar er desværre ikke krystalklart, men det er bekendtgørelsen
om ”visse industrielle drivhusgasser” til
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gengæld heller ikke. I et uddrag af svaret forklarer Miljøstyrelsen, at: ”Det er
naturligt, at der i alle tilfælde vil være
tale om en konkret og individuel vurdering fra sag til sag, hvorfor det ikke
på indeværende tidspunkt er muligt
at fastsætte, præcis hvor ”kagen skal
skæres”, så at sige, i relation til begreberne ”servicering og vedligehold”
Hvis man skal være på den sikre side, er
der dog tre ting, som kan gøre reparationen ulovlig:
· Ændret fyldning
· Ændret design (f.eks. rørtrækket)
· Eller flytning af anlægget til en anden
matrikel.
Disse ting gør anlægget til et ”nyt” anlæg, hvorfor det skal holde sig under 5
ton CO2-ækvivalenter.
Du kan læse mere om 5-ton-reglen på
Dansk Køl & Varmes hjemmeside under ”Spørgsmål og svar” eller på Miljøstyrelsens hjemmeside ved at søge efter ”Spørgsmål og svar om industrielle
drivhusgasser”.
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Hvor meget propan eller R32 må der være i et
indendørs anlæg?
Glædeligvis for den grønne omstilling
er der flere og flere af vores medlemmer, der bliver bedt om at løse opgaver
med brandbare kølemidler. Det kan
mærkes på henvendelserne til Dansk
Køl & Varmes sekretariat.
Et hyppigt spørgsmål går på, at der er
nogle begrænsninger på fyldningens
størrelse i forhold til lokalets størrelse,
og hvad det anvendes til. Det er helt
korrekt, og man kan finde de konkrete
begrænsninger i standarderne EN378
og IEC60335-2-89. Det er et længere
regnestykke afhængig af kølemidlet,
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rummets mål og meget andet.
Der er dog også en nem måde at beregne den maksimale fyldning på.
AREA – Dansk Køl & Varmes europæiske organisation – har nemlig udviklet
en app, der kan beregne lige netop
dette. App’en er gratis, hedder ”AREA
f-gas” og kan hentes til både iPhone og
Android.
Den samme app kan i øvrigt beregne
CO2-ækvivalenter på kølemidler, så
man kan få hjælp til at holde sig under
den nye 5-ton-grænse.
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En data- og en kontorkyndig til Dansk Køl &
Varmes sekretariat

Derfor søgte og fandt vi Rasmus Lauge
Hansen, som er i gang med en kandidat i Data Science på Syddansk Universitet – ovenpå sin bachelor i Journalistik.
- Fra min nuværende uddannelse kan
jeg bruge analyseredskaber til alt fra
brancheanalyser til medlemsundersøgelser, og jeg kan bruge tal og kode-delen af uddannelsen til hjemmesidedrift
og sociale medier. Med min journalistiske baggrund kan jeg formidle de data,
jeg finder frem til, på en god måde, fortæller Rasmus.

”Dansk Køl & Varme,
du snakker med Jane”.
Den sætning har du måske hørt, hvis
du har ringet ind til Dansk Køl & Varme
inden for de sidste fire måneder.
Stemmen tilhører vores afbildede nye
sekretær, Jane Kvint, som blev ”kastet”
mere eller mindre ind i stillingen som
administrativ medarbejder på det nok
mest travle tidspunkt på året for brancheorganisationen: Nemlig blot en uge
inden Årsmødet 2021.
- Jeg havde det egentlig godt med at
starte lige op til Årsmødet, da det betød, at jeg fik et godt indblik i branchen
og de arbejdsopgaver, der kobler sig

Se resten af
sekretariatet OG
bestyrelsen på
vores hjemmeside
Under ”Om os” → ”Om Dansk Køl &
Varme” kan du se, hvem der sidder
i sekretariatet og i bestyrelsen.
Bestyrelsen har ikke tidligere været afbildet på Dansk Køl & Varmes
hjemmeside, men som led i brancheorganisationens generelle ar30

CV’et, og det har vist sig at fungere fint
for den brede stillingsbeskrivelse, der
kobler sig til stillingen som administrativ medarbejder.

hertil. Kølebranchen er en rigtig spændende branche, siger Jane.

Jane fik dog ikke lov til at være ”den
nye” ret længe, før det var tid til, at vores
tidligere studentermedhjælper, Kamma, skulle søge nye græsgange som
færdiguddannet cand.comm.

Han synes, det er spændende at beskæftige sig med kølebranchen, da det
er en helt ny målgruppe for ham, og
særligt brancheorganisationens arbejde for den grønne omstilling, matcher
hans egne interesser.
- Jeg går selv meget op i den grønne
omstilling, så det er fedt at kunne være
med til at styrke foreningens kompetencer i den retning, siger Rasmus.

Hun er gået ind til stillingen med en
bred vifte af erhvervserfaringer på

Redaktør:
Anni M. Wiecka
bejde for større synlighed udadtil,
mente vi, at det kun var passende,
at der kom billeder af bestyrelsen
på hjemmesiden.
Jo større synlighed der er om brancheorganisationens arbejde, jo
større sandsynlighed er der for, at
Dansk Køl & Varmes tre pinde: Kvalitet, lovligt arbejde og grøn omstilling, kan få fokus i en endnu bredere forstand.
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