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Hvor hurtigt 
bliver din 
virksomhed grøn?
EU-kommissionen har fremsat et forslag 
til en ny f-gas-forordning. Det er denne 
forordning, som reducerer mængden 
af f-gas i Europa, og som fastlægger de 
forskellige forbud mod at bruge udstyr 
med f-gas.

Linjen i forslaget er klar:  Brugen af f-gas-
ser skal afvikles endnu hurtigere, end 
der er udsigt til i dag.

Allerede fra 2024 bliver tempoet for ned-
fasningen af f-gasserne skruet op. I 2024 
skal vi ned på cirka 23% i forhold til den 
mængde, der var til 
rådighed i 2015. I 2030 
skal vi være nede på 
5% i stedet for de 21%, 
der ellers hidtil har væ-
ret målet. Og nedfas-
ningen ender på 2% 
i 2048. Udover disse 
reduktioner kommer 
der også nogle nye 
forbud, og noget der ligner en gylden 
regel: Fra 2025 udelukkes en række ty-
per nye anlæg med kølemiddel på over 
150 GWP.

Det er vist derfor på sin plads ikke læn-
gere at kalde det en nedfasning, men 
en udfasning af f-gasser. Alle i kølebran-
chen skal regne med, at det – på nær 
nogle meget få områder - indenfor en 
overskuelig årrække bliver næsten helt 
slut med at installere HFC-anlæg.

For enhver virksomhed, der arbejder 
med køletekniske anlæg, er det derfor 
tid til at stille sig selv spørgsmålet: Hvor 
hurtigt kan vi blive grønne? Begynder 
vi omstillingen nu? Venter vi lidt? Eller 
tør vi køre helt til kanten og kun arbejde 
med HFC, til der ikke er flere opgaver?

Der vil selvfølgelig i mange år fremover 
være eksisterende HFC-anlæg, der skal 
vedligeholdes og repareres. Det kan 
måske friste til at udskyde en grøn om-
stilling til senere, men det kan nok ikke 
anbefales. Selv hvis pensionen nærmer 

sig, vil det være en god 
idé at tage højde for 
den måde, markedets 
omstilling påvirker fir-
maet. For hvilket firma 
er mest værd: Det som 
er fulgt med tiden? Eller 
det som ikke er?

For Dansk Køl & Varme 
er den grønne omstilling en mærkesag, 
som vi vil understøtte medlemmerne i. 
Vi har fået reformeret kølemontørcerti-
fikaterne, som træder i kraft 1. juli, og vi 
vil genudbyde vores medlemskursus i 
brandbare kølemidler. Vi gør vores for at 
informere omverdenen om branchens 
grønne omstilling, og vi arbejder politisk 
for at give den de bedst mulige vilkår. 

Søren Bülow
Direktør, Dansk Køl & Varme

”Det er vist derfor 
på sin plads ikke 

længere at kalde det 
en nedfasning, 

men en udfasning af 
f-gasser ”

Vælg mellem

Wind-Free™ 
1-vejs kassette

Wind-Free™ 
Elite

Wind-Free™ 4-vejs 
kassette + Wind-Free™  

4-vejs mini

Vi er her for at hjælpe
• Altid support og teknikere 

der kan hjælpe on-site

• Altid lagerførende

• Altid markedets 
bedste priser

Samsung
Wind-Free™
– årets HVAC Produkt 2020 

Samsungs Wind-Free™ serie er designet til at levere behagelig 
køling helt uden trækgener og vandt i 2020 titlen som årets 
HVAC produkt. Teknologien kan afprøves i vores showroom 
i vores Wind-Free™ experience box.

Lofthængte modeller 
Wind-Free™ 4-vejs kassette 90X90, Wind-Free™
4-vejs mini kassette 60X60, Wind-Free™ 1-vejs kassette. 

Væghængte modeller: 
Nordic Wind-Free™, Wind-Free™ Comfort  eller Wind-Free™ Elite. 

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

- Jeg er en del bagud med min uddan-
nelse, fordi jeg ikke har lært det, jeg hå-
bede på, det første sted jeg var i lære. 
Så nu handler det bare om at køre på 
og få lært en masse, frem til jeg skal på 
skole igen. Det er jeg 100 procent mo-
tiveret for, lyder det fra 19-årige Emil 
Warming, som siden februar 2022 har 
været i køleteknikerlære hos Vojens Kø-
leteknik A/S. 

Selvom Emil Warming skal til at star-
te på Hovedforløb 2 på køletekniker-
uddannelsen, er der mange ting, han 
prøver for første gang, nu hvor han er 
ved Vojens Køleteknik. Han har nemlig 
brugt halvandet år hos en anden kø-
levirksomhed, hvor han ikke lærte det, 
han gerne ville inden for køl. 

- Det var særligt, da jeg startede på 

Siden Thomas Panum tiltrådte formandsposten tilbage i 
november 2021, er der særligt én mærkesag, han ved flere lej-
ligheder 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 man-
ge gode lærlingehistorier og -eksempler fra vores medlemsvirksom-
heder. 

Her fortæller vi historien om 19-årige Emil Warming, som skiftede  
læreplads til Vojens Køleteknik A/S, efter han havde været halvandet år 
i en anden kølevirksomhed. 

Formandsfokus: 
Den gode lærling

Fra drøm til virkelighed

hovedforløbet på skolen, at det blev ty-
deligt for mig, jeg var bagud. De ting, 
vi lærte på skolen, var helt nye for mig, 
mens de andre havde prøvet meget 
af det på deres praktiksteder, fortæller 
Emil Warming. 

Han har på de omtrent to måneder, han 
har været ved Vojens Køleteknik, allere-
de lært rigtig meget, fortæller han. 

- På min første dag fik jeg en værktøjs-
kasse i hånden og kørte ud til en mon-
tage i Haderslev, hvor jeg så var – rime-
lig uafbrudt – de næste 14 dage. Det 
var dejligt at komme ud og prøve no-
get nyt fra start af, siger Emil Warming, 
som sidenhen også har været med på 
montageopgaver i både Århus og Aal-
borg af flere dages varighed.
 
Når lysten driver værket
Selvom Emil Warming følte sig ”bag-
ud”, da han startede på hovedforløbet, 
klarede han sig alligevel igennem sine 
eksaminer. Formentlig på grund af sin 
passion for køleteknikerfaget.

- Lige siden jeg var helt lille, 
har jeg været med min far, 
som også er kølemontør, ude 
og køre vagter. Det, har jeg al-

tid syntes, var fedt.  Jeg har altid vidst, 
at jeg ville være køletekniker. Jeg kan 
godt lide at komme ud til noget, der 
ikke virker og få det til at virke, fortæller 
Emil Warming. 

Dén passion for køleteknikerfaget er 
han glad for, han nu endelig kan få i spil 
hos Vojens Køleteknik. 

Den individuelle passion 
Hos Vojens Køleteknik havde de ikke 
tidligere prøvet at tage en lærling ind, 
der havde været et andet sted først, 
men da Emil Warming henvendte sig 
og fortalte om sin situation, så service-
chef ved Vojens Køleteknik, Casper Pe-
tersen, det som en spændende udfor-
dring, fortæller han. 
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Ahlsell Danmark ApS 
Salgsafdelingen 43 24 17 17  
Hovednr. 43 24 17 00                 
ahlsellref@ahlsell.dk • www.ahlsell.dk

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

- Det var spændende for os at se, om 
vi kunne rette op på de ting, han ikke 
kunne i forvejen, siger Casper Petersen 
og tilføjer: 

- Emil har haft en fed gejst, lige siden 
han startede her. Han er på mange 
måder indbegrebet af, hvorfor vi tager 
lærlinge: Nemlig for at skabe den her 
glæde i deres øjne og sætte fokus på, 
hvad den enkelte lærling gerne vil med 
sin uddannelse.

Hos Vojens Køleteknik har de i løbet af de 
sidste par år arbejdet meget med deres 
lærlinges individuelle passion for køle-
teknikerfaget, fortæller Casper Petersen. 

- De skal kunne alle de grundlæggende 
ting inden for køl, og det skal de dedi-
kere 95 procent af deres læretid til. De 
sidste 5 procent skal dedikeres til den 
del af køleteknikken, som de brænder 
særligt meget for. Og det er det, vi skal 
forsøge at spore os hen på i løbet af de-
res uddannelse, forklarer han.

Emils passion
Casper Petersen er ikke i tvivl om, at det 
betaler sig 100 procent tilbage for virk-
somheden at fokusere på lærlingenes 
motivation.  

- Det er sjovt at se, hvor stor forskel der 
er på vores lærlinge i forhold til, hvad de 
ender med at interessere sig mest for. 
Nogle går fra at være meget tilbagehol-
dende og usikre til at finde deres passi-
on; det, de brænder for, og det udvik-
ler dem helt vildt, også personligt. Det 
kommer i sidste ende også virksomhe-
den til gavn, siger Casper Petersen. 

Hvad, der ender med at være Emil War-
mings passion, har han stadig til gode 
at finde ud af. For nu ser han bare frem 
til at lære endnu mere om køl. 

- Jeg glæder mig til at komme med 
rundt og lave rør, fejlsøgning og mon-
tage. Det bliver også spændende at ar-
bejde med CO2. Faktisk bliver det bare 
fedt at få lov til at prøve det, vi lærer på 
skolen, ude i virkeligheden også, lyder 
det fra en smilende Emil Warming.

Casper Petersen, servicechef ved Vojens 
Køleteknik A/S. 

I den seneste udgave af den nor-
ske pendant til temp, ”Kulde”, 
kan du læse mere om den kul-
turændring, der er sket i Vojens 
Køleteknik i løbet af de seneste 
år – herunder i forhold til deres 
lærlingeindsats. 

Alle, der er medlem af Dansk Køl 
& Varme, får nemlig både et ek-
semplar af temp og Kulde i deres 
postkasser. 



SAMARBEJDE I KØLEBRANCHEN
TEMA

Kølebranchen består af et hav af køle- og varmepumpevirksomheder, 
som hver og en har deres egen ”niche”, de arbejder og er specialisere-
de inden for. De udgør kernen af Dansk Køl & Varmes medlemmer, og 

de er samtidig også konkurrenter. 

Tekst og foto: Anni M. Wiecka 

Men selvom de er konkurrenter, har de én meget grundlæggende ting 
til fælles: De brænder for deres fag. 
Netop derfor er der god grund til at samarbejde. 

Det kommer Nikolaj Lohse fra Kemp & Lauritzen, Thomas Christensen 
fra KC Køl og en håndfuld andre brancheansigter ind på på de næste 
tema-sider.
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SAMARBEJDE I KØLEBRANCHEN
TEMA

Hvor skal branchen og Dansk 
Køl & Varme hen?
Det var det mest centrale spørgsmål på 
Dansk Køl & Varmes nyligt afholdte be-
styrelsesinternat. 

Bestyrelsesinternatet, som strækker sig 
over to dage, er blevet en stolt tradition 
for Dansk Køl & Varmes bestyrelse. Det 
er nemlig en god måde at øge samar-
bejdet i bestyrelsen og bane vejen for 
endnu et ambitiøst år for Dansk Køl & 
Varme, fortæller formand for Dansk Køl 
& Varme, Thomas Panum.

- Jeg har lige siden starten af mit for-
mandskab sagt, at jeg er glad for, vi har 
en bestyrelse, der repræsenterer bran-
chen bredt. Hvis man i en bestyrelse 
gerne vil træffe nogle gode beslutnin-
ger for medlemmerne, er det vigtigt, at 
vi kan få folk til at dele de perspektiver, 

de hver især rummer. Det kan man på 
et bestyrelsesinternat, hvor der er tid til 
både fordybelse og sjove, sociale aktivi-
teter, siger Thomas Panum.

Næstformand, Anders Hansen, som nu-
tidigt er det længst siddende bestyrel-
sesmedlem med hele otte år på bagen, 
har i sin bestyrelsestid erfaret, at det er 
gavnligt, at bestyrelsesmedlemmernes 
respektive baggrunde kommer i spil. 

- Der har været flere situationer, mens 
jeg har siddet i bestyrelsen, hvor jeg 
er blevet overrasket over, at f.eks. en 
bestemt lovændring påvirker en af de 
andre i bestyrelsen. Netop fordi det ikke 
er noget, der fylder i min egen hverdag, 
siger Anders Hansen og tilføjer: 

- Derfor er det vigtigt, at man lærer om 
hinandens faglige styrker, og det er no-
get af det, som de snakke, vi har uden for 
den officielle dagsorden, kan bidrage til.

På årets bestyrelsesinternat havde 
brancheforeningen arrangeret, at be-
styrelsen ovenpå næsten en hel dag 

med drøftelser om brancheforenin-
gens fremtid fik et godt måltid mad 
med dertilhørende drikkelse, inden en 
ny dag med vigtige drøftelser meldte 
sin ankomst.  

Fysisk over digitalt
Bestyrelsesinternatet bliver typisk af-
holdt i januar eller februar, så bestyrel-
sen kan kickstarte det nye bestyrelsesår 
så tidligt som muligt. På grund af coro-
na-situationen blev bestyrelsesinterna-
tet dog både i år og sidste år udskudt 
med nogle måneder og kompenseret 
for med digitale bestyrelsesmøder. 

Men de digitale møder kan ikke gøre op 
for det fysiske bestyrelsesinternat, me-
ner Anders Hansen. 

- Man kommer rundt om mange flere 
emner på bestyrelsesinternatet, fordi 
vi ikke er pressede på tiden, ikke skal 
hjem og samtidig får nogle afbræk fra 
de tunge emner med en social aktivitet. 

Bestyrelsen samarbejder  for branchen
Hvert år efter Dansk Køl & Varmes generalforsamling tager den nystifte-
de bestyrelse to dage ud af af deres travle kalendere til at drøfte fremti-
den for brancheforeningen og lave et par sociale aktiviteter. Formålet er 
at styrke bestyrelsens interne samarbejde til gavn for brancheforenin-
gens medlemmer.

Det fordrer, at man kan få både flere og 
bedre idéer, siger han.

Det var også på sidste års bestyrelses-
internat, at Thomas Panum meldte ud 
over for de øvrige bestyrelsesmedlem-
mer, at han gerne ville stille op til for-
mandsposten.

- Jeg vandt en skydekonkurrence – 
med fare for at prale for meget – ret 
overlegent, og så blev vi enige om, at 
det måtte være på sin plads, at jeg tog 
over på formandsposten, griner Tho-
mas Panum. 

- Men jeg havde selvfølgelig lige clearet 
den med min kompagnon Martin in-
den, tilføjer han.  

Nogle af de emner, der blev drøftet på 
årets bestyrelsesinternat var Dansk Køl 
& Varmes indsats for, at 2,5 kg-grænsen 
ikke bliver forhøjet, medlemmernes 
lærlingeindsats, Årsmødet 2022 og me-
get mere.
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ERFAringer fra de 
første møder i 2022

SAMARBEJDE I KØLEBRANCHEN
TEMA

Scroller man ned ad deltagerlisten til 
Dansk Køl & Varmes ERFA-møder i Re-
gion Hovedstaden, kan man næsten 

altid spotte Michael Hansen fra Gram-
strup Køling A/S’ navn på listen.  

- I kølebranchen har vi altid haft et godt 
forhold til hinanden kollegamæssigt 
imellem, og hvis vi ikke passer på, så 
mister vi det. ERFA-møderne bidrager 

Alle landets ERFA-regioner har nu afholdt deres første ERFA-møder i 
2022 med oplæg fra både Energistyrelsen, Ahlsell, en standardiserings-
konsulent, en specialist i farligt gods og verdens største producent af 
CO2-køleanlæg.

Dansk Køl & Varmes ERFA-møder er en unik mulighed for at sparre om 
emner som kølelovgivning, ulovligt arbejde og lærlinge, der kan fylde i 
installatørmedlemmernes hverdag. 

På de næste sider kan du se billeder fra de afholdte ERFA-møder samt 
høre et par af medlemmernes perspektiver på, hvorfor ERFA-møderne 
er et vigtigt element i at styrke samarbejdet i køle- og varmepumpe-
branchen.

til, at vi lærer hinanden at kende, og at 
vi hjælper hinanden frem for at konkur-
rere, fortæller Michael Hansen.

For ham og de mange andre, der delta-
ger i Dansk Køl & Varmes ERFA-møder, 
er det særligt det faglige fællesskab, de 
fremhæver som en unik fordel ved at 
deltage i møderne; netop fordi den fag-
lige sparring omkring kølefaget er svær 
at finde andre steder. 

Det fortæller Nikolaj Lohse, servicechef 
ved Kemp & Lauritzen A/S, og Thomas 
Christensen, ejer af KC Køleteknik ApS, 
lidt mere om på de næste sider. 

På årets første ERFA-møder var nogle af 
de faglige emner, der blev bragt på ba-
nen: Køleteknikerlærlinge, 2,5 kg-græn-
sen og de nye kølemontørcertifikater.

Samarbejde om lærlinge
Lærlingeemnet gik igen på alle ER-
FA-gruppe-møderne. Der var bred 
enighed blandt deltagerne om, at kø-

lebranchen skal tage flere lærlinge, så 
branchen kan bryde den onde cirkel af 
mangel på arbejdskraft. 
Sammenlagt kom der mange forskel-
lige ”bud” på, hvordan man kan gribe 
uddannelsen af sine lærlinge an. For 
eksempel:

Mariendal Energi-Teknik ApS fra ER-
FA-gruppe Nord fortalte, at de har an-
sat en mentor til deres lærlinge, som 
skal støtte deres lærlinge både i forhold 
til de praktiske og de trivselsmæssige 
forhold ved at være i lære. 

Dankøl A/S og Vibocold A/S fortalte på 
mødet i Region Syddan-
mark, at de har indgået 
en deleaftale om lær-
linge, så de kan give 
deres lærlinge brede-
re kompetencer in-
den for køl. 

Asbjørn Vonsild holdt på 
Region Syddanmarks 
ERFA-møde et oplæg 
om fremtidens kølelov-
givning. Han har siddet 
med ved bordet, når 
der på både nationalt, 
europæisk og internatio-
nalt plan er blevet truffet 
beslutninger for køletek-
niske standarder.

I S&H Klimateknik har de hele fire lærlinge til fem 
svende, fortæller medejer  Martin Berling, som 

deltog på ERFA-mødet i Region Hovedstaden.
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Nyt klimakatalog på gaden Forårstilbud på varmepumper

Køb Gree og Mitsubishi varmepumper i april og maj, 
og få en stærk tilbehørspakke med i prisen

Modeller:
Gree: Lomo, U-Crown, Amber og Fairy
Mitsubishi: Kazan og Netsu

Tilbehørspakke:
4 stk. vibrationsdæmpere
1 stk. justerbart vægbeslag, hvidt
5 m præisolerede kobberrør med omløbere 1/4” - 3/8”
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På Region Sjællands og Region Hoved-
stadens ERFA-møder drøftede man, 
hvorvidt man skulle gøre en større ind-
sats for køleteknikeruddannelsen på 
TEC i Gladsaxe, så endnu flere på Sjæl-
land kan gennemføre køleteknikerud-
dannelsen.

Der er ikke nogen formel på, hvordan 
man bedst uddanner sine lærlinge, og 
netop derfor var input til, hvordan man 
kan gøre vel mødt af ERFA-deltagerne.   

Uvurderlig viden
I en tid, hvor F-gasforordningen bliver 
revideret til en mere ambitiøs udgave, 
2,5 kg-grænsen er truet, og de globale 

I ERFA-gruppe Nordjylland efter-
spurgte deltagerne større viden om 
køleteknikeruddannelsen. Derfor vil 
ERFA-gruppen på sit næste møde 
få besøg fra Den jydske Haandvær-
kerskole.

Advansor A/S lagde lokaler til den faglige sparring i ERFA-region Midtjylland. Her 
holdt Casper Christiansen, Area Sales Manager, oplæg om nutidens og fremtidens 
muligheder for at bruge CO2-anlæg. 

Kristian Abkjær fra JK A/S lagde 
lokaler til Region Sjællands ER-
FA-møde. 
JK A/S er nemlig flyttet ind i en ny 
bygning, som forsynes af solcelle- 
og jordvarmeanlæg, der producerer 
samme energi, som de bruger på 
varme, lys, køl og ventilation. 
Det taler rent ind i deres arbejde for 
FN’s Verdensmål nr. 7: Bæredygtig 
Energi.

leveranceproblemer presser kølevirk-
somhederne yderligere, er det vigtigt 
med et godt samarbejde i køle- og 
varmepumpebranchen. Det var mel-
dingen fra de seneste ERFA-mødedel-
tagere.



Stort udvalg i CO2 fordampere 
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På udkig efter 
propan varmepumper?

Titan Sky fra BlueBox er et rigtigt godt bud

Se sortimentet her:
www.hjj.dk/titansky

Komplet inverter chiller og reversibel varmepumpe med naturligt kølemiddel

-et selskab i-et selskab i

12 størrelser • Kapacitet fra 30kW til 200kW • Naturligt kølemiddel, GWP=3
Eurovent certificeret • Inverter stempelkompressor
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Download eller 
bestil katalog
www.hjj.dk/klimakatalog

Nyt klimakatalog på gaden Forårstilbud på varmepumper

Køb Gree og Mitsubishi varmepumper i april og maj, 
og få en stærk tilbehørspakke med i prisen

Modeller:
Gree: Lomo, U-Crown, Amber og Fairy
Mitsubishi: Kazan og Netsu

Tilbehørspakke:
4 stk. vibrationsdæmpere
1 stk. justerbart vægbeslag, hvidt
5 m præisolerede kobberrør med omløbere 1/4” - 3/8”
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Køb online
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Scan QR koden
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Køleteknikerlærling i en enkeltmands-
virksomhed. Kølespecialist på en ame-
rikansk base i Grønland. Projekt- og ser-
viceleder i et par (mellem)store danske 
virksomheder og nu: I Kemp & Laurit-
zen A/S. 

Nikolaj Lohses omtrent 20-årige karri-
ere inden for kølebranchen spænder 
bredt, men én ting går igen i alle de job-
funktioner, han har haft: Hans passion 
for kølefaget. 

- Det giver mening 
at deltage i ERFA-
møderne uanset 
virksomhedens 
størrelse

Nikolaj Lohse er serviceleder i 
Kemp & Lauritzens køle/venti-
lationsafdeling i Hvidovre. Han 
deltager i Dansk Køl & Varmes 
ERFA-møder, så han blandt an-
det er rustet til at informere 
sine køleteknikere og kollegaer 
om, hvad der rører sig inden for 
kølelovgivningen, og så han ved, 
hvem han skal kontakte, når han 
mangler en dygtig køletekniker til 
en bestemt opgave.

SAMARBEJDE I KØLEBRANCHEN
TEMA
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- Jeg tror, det er de færreste i vores 
branche, der kun tænker på køl fra 8 til 
16. En stor del af vores identitet ligger 
i kølefaget, og vi brænder for at vide, 
hvad der foregår i branchen, siger servi-
celeder for køle/ventilationsafdelingen 
i Kemp & Lauritzen A/S, Nikolaj Lohse.

Han har i løbet af sine omtrent 20 år i 
kølebranchen deltaget i et hav af Dansk 
Køl & Varmes ERFA-møder, fortæller 
han. Netop for at kunne holde sig opda-
teret på, hvad der rører sig i kølebran-
chen.
 
- Der tikker ikke et brev ind fra myn-
dighederne, hvis der sker noget nyt. 
Det finder man ud af gennem pressen, 
ERFA-møderne, leverandørerne og de 
nyheder, der tikker ind fra Dansk Køl & 
Varme, siger Nikolaj Lohse og tilføjer:

- Så jeg synes bestemt, det giver me-
ning at deltage i ERFA-møderne; uan-
set virksomhedens størrelse.

Svar på vigtige spørgsmål 
Det er vigtigt for Nikolaj Lohse at hol-
de sig opdateret på, hvad der rører sig 
inden for kølebranchen. Ikke bare på 
grund af hans personlige interesse for 
sit fag, men også i forhold til hans virke 
som serviceleder. 

- Hvis jeg skal kunne svare på nogle af 
de spørgsmål, jeg får fra køleteknikerne 
eller kollegaerne i andre afdelinger, skal 
jeg opdatere mig på, hvad der foregår, 
og her er brancheforeningen god til at 
deltage aktivt og komme med infor-
mationer på ERFA-møderne, siger Ni-
kolaj Lohse.

Han påpeger, at ERFA-møderne er en 
god adgang til viden og diskussioner 
om, hvilke nyheder, der er på særligt 
lovgivningsfronten. 

- Kølelovgivningen kan være svær at 
forstå eller tolke, fordi den ændrer sig 
konstant. Det er ikke, fordi vi kan æn-
dre på lovgivningen på ERFA-møderne, 
men det kan være godt at vide, hvor-
dan andre har håndteret den, siger Ni-
kolaj Lohse. 

Samarbejde 
Ifølge Nikolaj Lohse er en anden fordel 
ved ERFA-møderne også, at man får 
indblik i sine konkollegers særlige fag-
lige styrker. 

- I Kemp & Lauritzen bruger vi også an-
dre kølevirksomheder som underleve-
randører, og der kan det jo være, at jeg 
møder en konkollega, som er særligt 
dygtig til et eller andet. Så kan jeg hen-
vende mig til ham, hvis jeg står med en 
opgave, der falder inden for det kompe-
tenceområde, siger Nikolaj Lohse. 

På ERFA-møderne må man vel at mær-
ke ikke dele informationer, der er i strid 
med konkurrencereglerne (læs mere 
om dét på side 24), men så længe man 
overholder reglerne på området, er der 
ifølge Nikolaj Lohse god grund til, at 
man samarbejder.  

- Kølebranchen har i de 20 år, jeg har 
været i den, altid været i udvikling, og 
med den fremtid vi går i møde, tror jeg 
da også, der er brug for, at vi styrker vo-
res sammenhold om den særlige fag-
lighed, vores fag rummer, siger Nikolaj 
Lohse.
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Velkommen til nye medlemmer
Det glæder os, at vi kan byde endnu flere kvalitetsbevidste køle- 
og varmepumpevirksomheder ind i varmen. Siden sidste temp-
udgivelse har vi fået to ny medlemmer. Hjerteligt velkommen til:

• Vestklima 

• Dansk Klima og Varmepumper ApS

22
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Selvom KC Gruppen ApS består af flere 
tekniske virksomheder – KC Køleteknik, 
KC Teknik og KC Industri – er Thomas 
Christensen den eneste, der laver køl. 

- Jeg laver både komfort- og proce-
skøl for mine egne kunder i industrien, 
og så laver jeg alt kølearbejdet for KC  
Teknik i deres ventilationsprojekter. 
Mine kollegaer i KC Gruppen er alle 
sammen ventilationsfolk, fortæller kø-
letekniker Thomas Christensen, som  
for omtrent et år siden stiftede KC  
Køleteknik ApS.

Han kan sparre med sine ventilations-
kollegaer om mange tekniske ting, 
men det rent køletekniske står han ale-
ne med. Derfor søgte han allerede fra 
start af sparring ad andre veje – herun-
der gennem Dansk Køl & Varmes ER-
FA-møder.

- Jeg synes, ERFA-møderne er en rig-
tig god måde at snakke med sine kon-
kolleger på og få lidt sparring omkring 
de problematikker, man har til dagligt. 
Især når man kører alene; så er det ikke 
så tit, man opsøger de her ting, siger 
Thomas Christensen.

Ene mand på køl
Thomas Christensen stiftede virksomhe-
den KC Køleteknik ApS i 2021. Siden da har 
han deltaget i alle de ERFA-møder, han har 
kunnet komme til, så han kan få den spar-
ring, han ellers ikke har mulighed for som 
den eneste køletekniker i den såkaldte KC 
Gruppe, som hans virksomhed er en del af. 

Han prioriterer ERFA-mø-
derne højt og prøver så vidt 
muligt at være med hver 
gang, fortæller han.

Det gode (sam)arbejde
Hvis Thomas Christensen 
skal fremhæve én ting, der er 
særligt gavnligt ved at delta-
ge i ERFA-møderne – udover 
de sociale aspekter – er det 
den viden, han får med hjem 
om kølelovgivningen.

- Det er særligt lovgivning, jeg er inte-
resseret i. Den udvikling, der er på vej 
i forhold til nye kølemid-
ler, og hvad der bliver 
forbudt hvornår. Det kan 
være svært at overskue 
selv, siger Thomas Chri-
stensen. 

Han påpeger, at det er 
vigtigt for ham – ligeså 
vel som for Dansk Køl 
& Varmes andre kvali-
tetsbevidste installatør-
medlemmer – at lave 
lovgivningsmæssigt for-
svarligt arbejde. 

- Der skal ikke være no-
gen, der kan sætte en finger på det, jeg 
har lavet. Kunderne skal have lyst til at 
ringe til mig igen, fordi de føler sig tryg-
ge ved mit arbejde, siger han. 

En klar anbefaling
Før Thomas Christensen startede sin 
egen kølevirksomhed op, havde han 
også prøvet at deltage i ERFA-møder-
ne i regi af sin daværende arbejdsplads, 
Kurt Riishøj A/S. 

- Da jeg var ansat ved Kurt Riishøj, var 
jeg også vant til at køre alene, og der 
deltog jeg også i fem-seks ERFA-mø-
der. Jeg blev hurtigt enig med mig selv 
om, at ERFA-møderne var noget, jeg 
skulle, fortæller han.

Han anbefaler også andre nystarte-
de kølevirksomheder at deltage i ER-
FA-møderne. Både for deres egen og 
for kølefællesskabets skyld.

- Det er vigtigt med sparringsmøder i 
branchen, for selvom vi er konkurrenter, 
så er vi trods alt så få i faget, at vi har 
god grund til at hjælpe hinanden, så vo-

res kunder kan få det køl, de skal have, 
siger Thomas Christensen og tilføjer: 

- Hvis man tror, at ERFA-møderne bare 
er noget, hvor vi sidder og klapper hin-
anden på skulderen, så stemmer det i 
hvert fald ikke overens med, hvordan 
jeg har oplevet det. Det er både en 
kombination af hyggelige snakke og 
faglig sparring. 
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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

SAMARBEJDE I KØLEBRANCHEN
TEMA

”Forretningsbetingelser” er nøgleordet 
for, hvad man skal undgå at snakke med 
sine konkolleger i kølebranchen om.

Det omfatter både, hvad man giver sine 
medarbejdere i løn, hvilken pris man ta-
ger for en servicevogn per kilometer og 
lignende.  

Men hvordan kan man samarbejde om 
en konkret opgave, hvis man ikke må 
vide noget om samarbejdspartnerens 
forretningsforhold?

Marie Løvbjerg, advokat og specialist i 
konkurrenceret ved Horten Advokat-
partnerselskab, påpeger, at man fint 

kan samarbejde om en opgave, uden at 
man har indblik i, hvad den anden virk-
somhed giver sine medarbejdere i løn, 
eller hvad virksomhedens strategi på 
markedet ellers er. Det, man har brug 
for at tale sammen om, er det konkrete 
samarbejde og betalingen for det. 

Det, som er vigtigst at have for øje, er, 
om man er konkurrenter til den opgave, 
man byder ind på sammen.

- Det at byde sammen med en virksom-
hed, som i nogle sammenhænge er en 
konkurrent, er et komplekst område, 
fordi det kræver, at man er skarp i sin 
vurdering af, om man er konkurrenter 

Hvornår kan sam-
arbejde i kølebranchen 
være ulovligt?

På de foregående sider kom ud-
valgte medlemmer af Dansk Køl 
& Varme ind på, hvorfor der er 
god grund til, at man samarbej-
der i kølebranchen. På grund af 
konkurrencereglerne er der dog 
en række ting, man skal være 
opmærksom på, når man indgår 
samarbejder i kølebranchen. Det 
har vi taget en snak med advo-
kat og specialist i konkurrence-
ret Marie Løvbjerg om.



TEMP  2 | 202226

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

DANMARKS STØRSTE UDVALG AF FARVEDE KANALER

• Største udvalg - altid på lager

• Fittings til enhver installation

• Nemt at samle
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eller ej. Man kan f.eks. godt være kon-
kurrenter, selvom den ene virksomhed 
måske er lidt bedre til en opgave, end 
den anden virksomhed er, siger Marie 
Løvbjerg. 

Samarbejde mellem konkurrerende 
virksomheder kan risikere at bryde 
med konkurrenceloven, hvis der er tale 
om såkaldte kartelaftaler. Det vil sige: 
Ulovlige aftaler mellem konkurrerende 
virksomheder, der begrænser konkur-
rencen. 

Konkurrenter eller ej
Hvornår er to kølevirksomheder så IKKE 
konkurrenter? 

Advokat Marie Løvbjerg, forklarer, at to 
virksomheder f.eks. godt må samar-
bejde, hvis de hver især ikke kan klare 
den opgave, der er udbudt, alene, uden 
hjælp fra en anden.  

- Det kan enten være, fordi de hver især 
ikke har kapacitet nok til at løfte opga-
ven, eller hver især har nogle kompe-
tencer, som er nødvendige, og som den 
anden ikke har. Begge virksomheder 
skal have en ”mangel” i forhold til den 
konkrete opgave, som de ikke ville kun-
ne tilkøbe med blot nogle få midler, for-
klarer Marie Løvbjerg. 

Et eksempel kunne være, at den opga-
ve, der er udbudt, kræver, at man kan 
dokumentere kompetencer inden for 
både komfort- og proceskøl gennem 
sine referencer. Den virksomhed, der 
gerne vil byde på opgaven, har ude-
lukkende referencer på proceskøl, men 
kender til gengæld en anden kølevirk-
somhed, der har referencer på komfort-
køl. De to virksomheder må godt ind-

gå et samarbejde, hvis virksomheden, 
der har referencer på komfortkøl, ikke 
også har referencer på proceskøl – og 
dermed heller ikke har den kapacitet, 
det ville kræve at påtage sig den givne 
opgave. 

Fra gang til gang
Selvom to virksomheder fint kan for-

Hvad er straffen for at bryde 
med konkurrencereglerne? 
Får myndighederne nys om, at der 
er sket et brud på konkurrencereg-
lerne, har de ret til at gennemgå 
alle virksomhedens dokumenter 
og IT-udstyr for at se, om reglerne 
er blevet overtrådt. 

Finder myndighederne grundlag 
for, at konkurrencereglerne er ble-
vet overtrådt, vil virksomhede(r)
n(e) få et påbud om, at den ulovli-
ge adfærd skal ophøre. 

Aftaler mellem konkurrenter, så-
kaldte kartelaftaler, ligger inden 
for kategorien ”alvorlige over-
trædelser”, og derfor lyder mini-
mumsbødeniveauet på 4 millioner 
kroner samt en risiko for person-
lige bøder på 100.000 kroner og 
opefter. For mindre virksomheder 
er der dog et loft på 10 % af kon-
cernomsætningen, hvilket vil sige, 
at hvis virksomheden har en om-
sætning på en halv million, lyder 
bøden på 50.000 kroner. 

Er der grundlag for at tro, at lov-
overtrædelsen er sket ”med åbne 
øjne”, er der også risiko for fæng-
selsstraf.
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1. januar 2022 trådte en ny ordning 
i kraft, som gør det muligt at slippe 
af med afgiften på nogle typer over-
skudsvarme. Det drejer sig om den 
overskudsvarme, der leveres eksternt 
til fjernvarmenettet fra for eksempel et 
køleanlæg. Afgiftsfritagelsen kan være 
med til at skabe bedre økonomi i anlæg 
til varmegenvinding fra sådanne an-
læg. Der er dog nogle betingelser, der 
skal være opfyldt. 

Først og fremmest skal anlæggets ejer 
søge Energistyrelsen om at indgå i den 
såkaldte ”Energieffektiviseringsord-
ning for overskudsvarme” (EFO). Det 
indebærer blandt andet, at der skal 
gennemføres energieffektiviseringer, 
som bekræftes af en tredje part (for ek-
sempel en rådgiver), der er godkendt til 
formålet. Energieffektiviseringerne skal 
sikre, at der produceres mindst muligt 
overskudsvarme. Man kan søge tilskud 
via Erhvervspuljen til disse energieffek-
tiviseringer.

Dernæst skal den proces, der skaber 
overskudsvarme, være drevet af elektri-
citet. Er det en maskine, der forbrænder 
olie eller gas eller andre fossile brænd-

stoffer, kan der ikke opnås afgiftsfrita-
gelse. Der må til gengæld godt være 
tilknyttet en (eldrevet) varmepumpe til 
processen.

Afgiftsfritagelsen efter denne ordning 
gælder kun, når overskudsvarmen sen-
des til fjernvarmenettet. Benyttes over-
skudsvarmen internt, er der fortsat en 
afgift som dog er blevet reduceret.

Se mere på Dansk Køl & Varmes hjemme-
side, hvor du kan finde Energistyrelsens 
oplæg om afgiftsfritagelse og Erhvervs-
puljen. Det ligger under resuméerne for 
afholdte ERFA-møder (kræver login). 
Du kan også finde information på Ener-
gistyrelsens hjemmeside: 

Ny afgiftsfritagelse for overskudsvarme – 
hvornår gælder den?

DET FAGLIGE H
JØ

RN
E

Information 
og faglige 

spørgsmål

Ve
d 

Sø
re

n 
B

ül
ow

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

www.sparenergi.dk/erhverv/
industri-og-produktion/overskudsvarme 
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svare at byde sammen på én opgave, er 
det ikke nødvendigvis sikkert, at de kan 
byde sammen på en anden opgave, på-
peger Marie Løvbjerg. 

- Når man vurderer, om man er konkur-
renter og hver især har de specifikke 
kompetencer, det kræver, så er det fra 
opgave til opgave. Det kan jo være, at 
den næste opgave, man vil byde ind på, 
ikke kræver de to respektive kompe-
tencer, men kun den ene, og så er man 
lige pludselig konkurrenter ”igen”, for-
klarer Marie Løvbjerg og uddyber: 

- Hvis omstændighederne ikke har æn-
dret sig for tre opgaver i streg, og erfa-
ringskravene er de samme, så kan man 
godt byde ind sammen flere gange, 
men for hver opgave bør man lave en 
vurdering af, om man f.eks. har tilegnet 
sig de kompetencer, der efterspørges, 
siden forrige udbudsrunde. Enten i sin 
egen forretning eller på baggrund af 
samarbejdet om den forrige opgave.

Udlån OK – men
Hvis én virksomhed til gengæld har 
fået en opgave, der har været udbudt, 
må de gerne låne en medarbejder fra 
en anden virksomhed. Man skal bare 
være opmærksom på kommunikatio-
nen med sin konkurrent.

- Det er ikke lovligt, hvis man i udlånsaf-
talen f.eks. opstiller krav om, at konkur-
renten, som udlåner en medarbejder, 
ikke må konkurrere om den konkrete 
kunde i fremtiden, i den konkrete by, 
ikke må låne medarbejderen i den type 
opgave inden for en bestemt tidsperi-
ode og lignende, siger Marie Løvbjerg. 

Hun påpeger desuden, at hvis man vil 

undgå, at den medarbejder, man udlå-
ner, tager oplysninger med til konkur-
renten og dermed udsætter sig selv og 
sin arbejdsplads for risiko for at over-
træde konkurrencereglerne, bør man 
indgå en fortrolighedsaftale med med-
arbejderen. Heri eller andet sted kan 
det også fremgå, at man har informeret 
medarbejderen om, hvilke oplysninger 
denne ikke må dele i forbindelse med 
udstationeringen. 

Der er ikke krav om, at man dokumen-
terer sine udlånsaftaler eller vurderin-
ger i forhold til samarbejde på skrift, 
men i tilfælde af, at myndighederne 
tjekker op, er det en god idé at kunne 
dokumentere, at man har gjort sit for at 
sikre, at reglerne overholdes. 

Opsummeret er de forhold, du som 
installatørvirksomhed skal være op-
mærksom på: 

• Samarbejder med andre firmaer, 
der kan noget af det samme som 
dit eget.

• Gentagne samarbejder om 
forskellige opgaver.

• Udlån af medarbejdere.

Som det fremgår af faktaboksen, kan 
det nemlig komme til at koste virksom-
heden dyrt, hvis man bliver dømt for at 
overtræde konkurrencereglerne.
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Kølemidler regnes som farligt gods, og 
derfor gælder der særlige regler, når 
montøren tager kølemidler med ud 
til en opgave. Disse regler er beskre-
vet i det såkaldte ADR og indeholder 
blandt andet den ret kendte undtagel-
se ”håndværkerreglen,” som tillader no-
gen kørsel med farligt gods uden sær-
skilt tilladelse.

Det centrale i ”håndværkerreglen” er, at 
der til brug for en konkret opgave må 
medbringes farligt gods – herunder kø-
lemiddel – svarende op til 1.000 point. I 
dette regnestykke tæller ufarlige køle-
midler som 1 point per kilo, brandbare 
kølemidler 3 point og ammoniak 50 
point.

Det er dog vigtigt at tælle det hele 
med. Har man for eksempel også oxy-
gen eller nitrogen med til arbejdet, tæl-
ler de ligeledes 1 point. Og hvis man har 
præfyldt udstyr med – f.eks. en varme-
pumpe – tæller indholdet af kølemiddel 
med, uanset om det er en monoblok 
eller andet udstyr, hvor kølemidlet er 
indesluttet og påfyldt af udstyrets pro-
ducent. 

På vores hjemmeside kan du læse 
mere om ADR og fordelene ved at tage 
ADR-bevis i et oplæg fra ERFA-gruppe 
Sjællands seneste møde. Det finder du 
under ”Bliv medlem” → ”Årsmøde, ER-
FA-møder og kurser”

PFAS i kølemidler kan føre til forbud imod at 
bruge en lang række f-gasser

Husk at regne præfyldt udstyr med 
som farligt gods

I det seneste års tid har det flere gan-
ge været beskrevet i pressen, hvordan 
PFOS i brandslukningsskum har ført 
til lokal forurening, der også har ramt 
mennesker.

Det er en forbindelse af PFAS (per-
fluorerede alkylsyrer), som findes i 
mange produkter, og som fem lande 
i Europa – herunder Danmark – derfor 
har foreslået at forbyde brugen af. Stof-
fet mistænkes for en række skadelige 
effekter herunder for at være kræft-
fremkaldende.

Da HFC-kølemidler indeholder PFAS, 
kan et forbud i realiteten medføre et 
forbud mod en række HFC-kølemid-
ler. Det vil i givet fald naturligvis have 
vidtgående konsekvenser for kølebran-
chen, men det er for tidligt at sige, hvor 
vidtgående det kunne blive. Eksempel-
vis ser det ud til, at R32 ville gå fri af et 
forbud.

Tidshorisonten for et forbud er relativt 
lang. Forskere og embedsmænd 
i de fem lande ser for tiden 
på de forskellige effekter 

af PFAS i de produkter, hvor de findes. 
Efter planen fremsættes forslaget om 
et forbud i januar 2023. Herefter går 
en proces i EU i gang, og et egentligt 
forbud forventes først at kunne træde i 
kraft i 2025/2026.

Udredningen af effekter og udarbej-
delsen af forslaget er forankret i den 
norske Miljøstyrelse. De har fremstillet 
et webinar, der på 17 minutter forklarer 
problemstillingen og meningen med 
forslaget om et forbud. Du kan finde 
dette webinar via vores hjemmeside 
under ”Spørgsmål og svar” → ”Find svar” 
→ ”Kølemidler”.

Indtil et stykke inde i maj måned er der 
desuden mulighed for at deltage i en 
åben høring om den måde, hvorpå et 
forbud vil påvirke ens virksomhed. Du 
kan finde flere oplysninger om dette på 
hjemmesiden: www.fluorocarbons.org/
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