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WindFree™ 
1-vejs kassette

WindFree™ 
Elite

WindFree™ 4-vejs 
kassette + WindFree™  

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
WindFree™
– køl helt uden trækgener 

Samsungs WindFree™ serie er designet til at levere behagelig 
køling helt uden trækgener. Teknologien kan afprøves i vores 
showroom i vores WindFree™ experience box.

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

Væghængte modeller: 
Nordic WindFree™, WindFree™ Comfort  eller WindFree™ Elite. 
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Nye certifikater 
er en sejr

Det har været en lang proces, men fra 
1/7 bliver de en realitet: De nye kølemon-
tørcertifikater. De nye kølemontørcerti-
fikater vil følge et nyt system, hvor især 
det nye, almindelige kølemontørcertifi-
kat, er en nyskabelse. Type 1-certifikatet 
erstatter mere eller mindre det, der i dag 
er certifikat A, B og C, og de hidtidige 
beskæftigelseskrav på seks måneder 
ophæves. Det kan du læse mere om på 
side 20.

Idéen med ændringen er dels at sikre, at 
alle kølefirmaer via efteruddannelse kan 
komme til at arbejde med brandbare 
kølemidler og CO2. Det var der en ræk-
ke medlemmer, som ikke kunne få lov 
til med det gamle system. Dels vil nyud-
dannede køleteknikere fremover være 
sikret et certifikat, der dækker brandba-
re kølemidler uanset mesters certifikat.

Ændringen er et vigtigt skridt i den 
grønne omstilling væk fra f-gasserne. 
Her vil brandbare kølemidler sammen 
med CO2 og ammoniak spille en vigtig 
rolle. Der er andre udfordringer for den 
grønne omstilling, for eksempel prisen 
og kundernes vanetænkning. Men den 
første forudsætning for omstillingen er, 
at kølebranchen selv kan blive klar. Og 
det kan den nu.

Jeg kan lige så godt sige det, som det er: 
Denne reform af certifikaterne var ikke 
kommet af sig selv. Det var Dansk Køl & 
Varme, der i 2018 tog initiativ til en æn-

dring ved at tage fat i Arbejdstilsynet og 
stille forslaget. Den proces, som fulgte 
efter, blev meget længere, end vi havde 
regnet med og mødte mere modstand, 
end vi syntes, forslaget fortjente.

Hvis vi ikke selv havde taget initiativ til 
og kæmpet for det, var der intet sket. 
Tværtimod var der forsøg på at ”sty-
re udenom” kølemontørcertifikater-
ne, som man så det med den såkaldte 
VE-godkendelse. 

De nye kølemontørcertifikater er med 
andre ord et godt eksempel på, hvad 
brancheforeningen er til for. Der er ikke 
andre til at kæmpe for køle- og varme-
pumpebranchen som et specialiseret 
erhverv.  

Det stopper selvfølgelig ikke her. Der er 
flere slag at udkæmpe indenfor de tre 
indsatsområder: Kvalitet, lovligt arbej-
de og grøn omstilling, og vi er i gang på 
flere punkter. Jeg forventer derfor på 
denne plads at kunne fortælle om flere 
resultater. Pipelinen er dog ret lang, fordi 
vi skal flytte samarbejdspartnere, myn-
digheder og politikere for at nå disse re-
sultater. 

Så hæng på og vær tålmodig 
– det nytter.

Søren Bülow
Direktør, Dansk Køl & Varme
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Hvad er vigtigst for din 
virksomhed - din firmabil 
eller dig selv?

Det er nok de færreste, der har lyst 
til at tænke på, at sygdom eller pen-
sionsalder kan sætte en stopper for 
deres tid i køle- og varmepumpe-
branchen. 
Men netop fordi man som virksom-
hedsdrivende helst vil bruge sin tid 
og energi på kerneopgaven; køle- 
og varmeløsninger til sine kunder, 
giver det rigtig god mening, at man 
får taget stilling til pensionsspørgs-
mål.

Det påpeger Brian Donsager, ny 
pensionsmægler i Ensure. 

- Hvis man på grund af sygdom eller 
anden ulykke mister en nøglemed-
arbejder, får man ingen kompen-
sation, hvis man ikke har en firma-
pensionsaftale og ikke indbetaler til 
ordningen som arbejdsgiver. Hvis 
man har en god firmapensionsafta-
le kan man få mellem 40 og 60 % 
i lønkompensation. Det er både til 
gavn for virksomheden og for den 
medarbejder, der får gavn af virk-
somhedens pensionsindbetaling, 
fortæller Brian Donsager. 

De tre forsikringsmæglere fra Ensure har i løbet af de seneste år hjulpet 
flere af Dansk Køl & Varmes medlemmer med deres forsikringer. Det 
arbejde fortsætter de med, men fremover kan de også tilbyde medlem-
merne pensionsrådgivning gennem pensionsmægler Brian Donsager. 

HVEM ER ENSURE? 
Dansk Køl & Varme indgik i 2019 et sær-
ligt samarbejde med Michael Moes-
gaard, Ralph Tiedemann og Ulrik Mose-
by fra forsikringsmæglervirksomheden 
Ensure for at kunne tilbyde medlem-
merne branchens bedste forsikrings-
ordning.

Som medlem af Dansk Køl & Varme 
kan man – ganske uforpligtende – få 
en samtale og rådgivning om en forsik-
ringsløsning. 

Vælger man at udlicitere forsikrings- og 
pensionsopgaven til Ensure, får man 
dækninger, som man ikke kan få andre 
steder, og Ensure hjælper også med 
den daglige håndtering af forsikringer-
ne, så man i en travl hverdag kan foku-
sere på kerneopgaven: køle-, varme- og 
ventilationsløsninger.

Du kan læse mere om aftalen med En-
sure på Dansk Køl & Varmes hjemmesi-
de under fanen ”Bliv medlem”. 
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De tre forsikringsmæglere fra Ensure, 
Michael Moesgaard, Ulrik Moseby og 
Ralph Tiedemann, som de sidste par år 
har ydet stor hjælp til Dansk Køl & Var-
mes medlemmer, har fået Brian Don-
sager med på holdet. Det for at imø-
dekomme et vigtigt dækningsbehov: 
Nemlig af virksomhedens nøgleperso-
ner. 

- De fleste virksomhedsejere har tænkt 
sig godt om, når de forsikrer de materi-
elle værdier i virksomheden, men det er 
vigtigt, at man spørger sig selv: Hvad er 
vigtigst, de værdier virksomheden har, 
eller de medarbejdere som driver virk-
somheden. Medarbejderne kan være 
betydeligt sværere – ja, i flere tilfælde 
faktisk umulige – at undvære i længere 
tid ad gangen, modsat en firmabil, på-
peger forsikringsmægler Ulrik Moseby.

Dansk Køl & Varme har udvidet sit sam-
arbejde med Ensure til også at indbe-
fatte pensionsmægler, Brian Donsager, 

til gavn for medlemmernes dækning af 
deres medarbejdere.

Fokus på kerneopgaven 
- Både forsikring og pension er noget, 
som mange ikke har lyst til at beskæf-
tige sig med, fordi det er ”komplekst” 
eller ”svært”. Derfor giver det mening at 
udlicitere opgaven til os, som ikke laver 
andet end at våge over markedet for at 
finde de laveste omkostninger samt de 
bedste dækninger, forklarer pensions-
mægler, Brian Donsager.

Forsikrings- og pensionsmarkedet æn-
drer sig omtrent ligeså meget som kø-
lelovgivningen, og netop derfor giver 
det mening at have en mægler, som 
har fingeren på pulsen – uden at have 
et bestemt selskab i ryggen. 

- Det, der adskiller en forsikringsmæg-
ler fra en repræsentant fra et forsik-
ringsselskab, er, at i stedet for at sidde 
på en stol over for pensions- eller forsik-

Fra venstre, øverst: Ulrik Moseby, Ralph Tiedemann, Michael Moesgaard og Brian Don-
sager, Ensure. 
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ringstageren, så trækker 
en mægler stolen hen ved 
siden af pensions- eller 
forsikringstageren, og så 
kigger man på markedet 
sammen, forklarer Brian 
Donsager. 

De anbefalinger, som 
både Michael Moesgaard, 
Ulrik Moseby, Ralph Tiede-
mann og Brian Donsager 
giver til køle- og varme-
pumpevirksomhederne, 
er altså baseret på HELE det aktuelle 
forsikrings- og pensionsmarked. 

Og netop den del af processen – gen-
nemgangen af den enkelte virksom-
heds pensions- og forsikringsbehov – er 
gratis for medlemmer af Dansk Køl & 
Varme. 

- Alle de køle- eller varmepumpevirk-
somheder, som har valgt at benytte sig 
af vores rådgivning, har opnået forbed-
rede forsikringsforhold, og det gælder 
såvel dækning som præmie. Men det 
er stadig op til den enkelte, om de øn-
sker at indgå en aftale med os eller ej, 
fortæller Michael Moesgaard. 

Den rigtige dækning
Den vigtigste funktion, de fire mægle-
re har, er at sikre, at virksomheden og 
dens medarbejdere er så godt dække-
de som muligt. 

Brian Donsager påpeger, at der ikke er 
to virksomheders dækningsbehov, som 
er ens. Én ting har dog været fælles for 
de virksomheder, hvis dækninger, han 
har undersøgt: 

- Jeg har ikke været ude ved nogen, 
hvor der ikke var noget at hente, siger 
Brian Donsager. 

Forsikrings- og pen-
sionsmæglere kan 
opnå bedre dæknin-
ger, end hvad for-
sikringsselskaberne 
selv kan tilbyde deres 
kunder. Det er nem-
lig ikke den økonomi-
ske besparelse, der er 
den vigtigste, påpe-
ger Brian Donsager.

- Medarbejderen kan 
med vores optime-

ring og analyse opnå en væsentligt 
større udbetaling ved pension. Blandt 
andet på grund af de lavere omkostnin-
ger og forsikringspriser, vi som mægle-
re har adgang til. Det vigtigste er ikke, 
at man sparer penge, men at man bli-
ver ordentligt dækket, siger han. 

Har du også travlt?
Brian Donsager har allerede hjulpet fle-
re af Dansk Køl & Varmes medlemsvirk-
somheder med deres pensionsdæk-
ninger. Det selvom de ”har travlt og har 
svært ved at overskue det.”

- Det er netop derfor, vi er der: Til at 
holde øje med markedet, så man ikke 
skal bruge sin dyrebare tid på det. Som 
mæglere har vi rådgiveransvar. Det vil 
sige, at det er vores ansvar at varetage 
den aftale, vi har givet virksomheden 
lovning på, siger Brian Donsager. 

Man er også velkommen til at henven-
de sig til Ensure med forsikrings- eller 
pensionsspørgsmål – uanset, om man 
har en aftale med dem eller ej. 

- Dansk Køl & Varmes medlemmer kan 
bruge os som sparringspartner. Det til-
bud får man ikke nogen andre steder, 
siger Brian Donsager.
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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



Alt til montage og service af varmepumper og køleanlæg

Røddikvej 70, 8464 Galten

+45 53 78 18 60
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��� Entrade.dk
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+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

QSANTEC JORDSTATIVER & VÆGBESLAG I TOPKVALITET

• Velegnet til montering på skrå flader

• Dybde- og breddejusterbare

• Kæmpe udvalg

MONTAGEBLOKKE &  
VIBRATIONSDÆMPERE
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Grønne løsninger er bæredygtige løsninger. 
Samtidig er de et middel til at slippe af med 
den russiske gas. 

Med den retning, vores samfund bevæger 
sig i, er de tre ”pinde”, som Dansk Køl &  
Varme arbejder for – kvalitet, grøn  
omstilling og lovligt arbejde  
– nærmest uadskillelige enheder. 

Kølelovgivningen på både nationalt og 
europæisk plan gør det mere og mere  
attraktivt at vælge grønne løsninger,  
og der er i stigende grad en opfattelse  
af, at kvalitet og grønne,  
bæredygtige valg for  
virksomheder  
hænger sammen.

Derfor folder vi her i temaet 
nogle eksempler på bære-
dygtig udvikling ud. Til gavn 
for både installatør- og pro-
duktionsvirksomheder.
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Advansor har 
Verdensmålene som 
ledestjerne
I omtrent fire år har Advansor A/S, en af verdens største producenter 
af CO2-anlæg, haft FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling som le-
destjerne for deres virksomhed. Det har skabt en god, økonomisk for-
retning, gør en forskel og tiltrækker arbejdskraft i alle aldre, fortæller 
administrerende direktør, Kristian Breitenbauch.

Gulvtæpper af genbrugte fiskenet, 
trucks, der kører på el, et centralt af-
faldssorteringssystem, der mindsker 
brugen af plastikposer, løfteanordnin-
ger, hvor man undgår tunge løft og 
el-ladestandere til hybrid- og elbiler i 
massevis. 

Det er blot et fåtal af de bæredygtige 
elementer, man bliver mødt af, når man 
bevæger sig ind på hovedkvarteret for 
Advansor A/S, en af verdens største pro-
ducenter af CO2-anlæg. 

Advansor arbejder aktivt med FN’s Ver-
densmål for Bæredygtig Udvikling og 
har en målsætning om at være fuld-
kommen CO2-neutrale i 2025. 

- Ser man på andre større koncerner, er 
målet år 2050. Der kan man ikke lade 
være med at tænke: Lever du over-
hovedet i 2050, kære direktør? Med 
vores målsætning forpligter vi os me-
get mere. Vi ved godt, vi skal nå vildt 
mange ting, men vi kommer til at nå 
det, fordi vi arbejder på den måde, vi 
gør, lyder det fra administrerende di-
rektør for Advansor A/S, Kristian Brei-
tenbauch.

Han vil gerne stå på mål for, at bære-
dygtighed og en god økonomisk for-
retning kan gå hånd i hånd. At man fint 
kan være frontrunner inden for bære-
dygtighed og gøre en forskel for miljø-
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et, samtidig med man skaber en god 
økonomisk forretning og spændende 
arbejdsplads, der tiltrækker medarbej-
dere. 

- Det er ikke adskilte agendaer.  Hvis 
man gør det rigtigt, trækker det alt 
sammen i samme retning. Det er ”nem-
mere” at gøre det nu, end da vi startede, 
og nu, tænker jeg faktisk også, man er 
nødt til at gøre det, hvis man vil sikre sin 
plads på fremtidens marked, siger Kri-
stian Breitenbauch. 

Fire Verdensmål
Det var i forbindelse med, at Kristian 
Breitenbauch tog over på posten som 
administrerende direktør for cirka fire 
år siden, at direktørgruppen skrev bæ-
redygtighed ind i virksomhedens mis-
sion. 
Her valgte de at tage udgangspunkt 
i de i forvejen godt beskrevne Ver-
densmål. 

- Vi siger, at Verdensmålene er vores 
ledestjerne, fordi de meget konkret for-
tæller, hvordan vi skal behandle miljøet, 
vores medmennesker, vores drikke-
vand, vores forbrug og så videre. Vi har 
så set på, hvor vores virksomhed fordelt 
på de 17 Verdensmål kan gøre den stør-
ste forskel. Det kan vi på ”Ansvarligt for-
brug”, hvordan vi behandler vores med-
arbejdere, og i den klimapåvirkning, vi 
har, fortæller Kristian Breitenbauch. 

De fire Verdensmål, som Advansor ak-
tivt arbejder med i hverdagen, er: Rent 
Vand og Sanitet, Bæredygtig Energi, 
Ansvarligt Forbrug og Produktion og 
Klimaindsats.

Slut med skrald
Netop fordi Advansor har Verdensmåle-
ne skrevet ned – og hængt op flere ste-
der i virksomheden – sender de et sig-
nal om, at de tager deres bæredygtige 
arbejde seriøst. Men for at Advansor kan 

De fire Verdensmål, som Advansor A/S arbejder efter er hængt op på store, 
bæredygtigt producerede illustrationer flere steder i virksomheden.
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lykkes med deres mål om CO2-neutrali-
tet i 2025, har det været nødvendigt for 
dem at stille krav til deres leverandører 
og samarbejdspartnere. For eksempel i 
forhold til skrald.

- Vi har gjort stort set alt det, vi kan, for 
at nedbringe mængden af skrald fra 
vores produkter, men vi køber jo man-
ge komponenter, og dem vil vi også 
gerne reducere mængden af skrald fra, 
siger Kristian Breitenbauch og tilføjer: 

- Normalt modtager man en kompres-
sor spændt fast på en træpalle med 
bolte, der sidder flamingo og plastik 
omkring den, og et plastik-spænde-
bånd holder det hele sammen. Vi har 

været i dialog med vores leverandører, 
så vi nu får dem leveret i genbrugeli-
ge metalrammer, så der ikke er noget 
skrald. Et par gange om ugen kommer 
der så en lastbil, som henter metalram-
merne og boltene til genbrug. 

Netop problematikken omkring skrald 
fylder rigtig meget for Advansor, og de 
går i dialog med alle deres leverandører 
af komponenter om netop dette emne. 

Førerposition 
De høje krav til deres leverandører er 
led i Advansors ambitioner om at kun-
ne tilbyde deres kunder et CO2-neutralt 
produceret produkt. Et mål, der tydeligt 
kan skimtes i horisonten.

- Vi er ISO-certificerede under det, der 
hedder 50001; en energiledelsesstan-
dard. Gennem den har vi map’et 85 % 
af vores forbrug, og der kan vi se, at vi er 
i mål på opvarmning, intern transport 
og mange andre ting. Vi skal nok nå at 
blive CO2-neutrale senest i 2025, men 
også nok før det, siger Kristian Breiten-
bauch med et smil.  

Han opfordrer alle virksomheder – små 
som store – at tænke mere bæredyg-
tigt.  

- Som virksomhed i Danmark er vi for-
pligtede til at tænke i bæredygtige ini-
tiativer, fordi vi er nogle af de førende i 
verden på bæredygtighed. Hvis vi ger-
ne vil blive ved med at være det, skal vi 
fortsætte i den bane, fordi det gør vores 
virksomheder attraktive for omverde-
nen, siger Kristian Breitenbauch. 

Hvad er Verdensmålene? 
FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig 
Udvikling trådte i kraft i 2016 og er 
en række ambitiøse udviklingsmål 
(og delmål) for bæredygtig udvik-
ling på verdensplan. Målene ind-
befatter blandt andet at reducere 
social og økonomisk ulighed, ska-
be mere økonomisk bæredygtig 
vækst og gøre en større indsats i 
forhold til klima og forbrug. 

Du kan læse mere om, 
hvordan du kan bruge 

Verdensmålene 
i din kølevirksomhed 

i guiden på 
Dansk Køl & Varmes 

hjemmeside.
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Point for nytænkning

Hvordan får man 250 medarbejdere til 
at blive opdaterede på virksomhedens 
udviklende initiativer, hvis man ikke kan 
fange dem over mail? 

Spørger du installationsvirksomheden 
Mariendal, så laver man en praktisk app 
– med et attraktivt pointsystem. 

- Vi lancerede en app i april 2022 for at 
gøre det nemmere for vores medarbej-
dere at overskue de initiativer, vi sætter 
i gang. Den er blevet et uundværligt 
værktøj, muligvis fordi det også er her-
igennem, de skal registrere deres ar-
bejdstimer, fortæller administrerende 
direktør for installationsvirksomheden 
Mariendal, Johan U. Poulsen. 

I appen optjener medarbejderne point, 
når de læser nyheder fra sekretariatet. 
Jo flere point, jo mere sandsynligt at 
man vinder de præmier, der udloddes 
hver måned. 

- Når vi i ultimo 2023 skal implementere 
vores ambitiøse planer for affaldssor-
tering, genbrug og reduktion af spild i 
vores produktion, vil det også være i ap-
pen, man kan finde relevante håndbø-
ger, nyheder og lignende. Samtidig vil 
vi sørge for at have ambassadører ude 
på de respektive afdelinger, som kan få 
initiativerne til at leve, fortæller Johan U. 
Poulsen. 

De ambitiøse planer, han refererer til, 
er den udvidede Verdensmålsstrategi, 
som Mariendal i skrivende stund arbej-
der på. En strategi, der skal bygge vide-
re på deres arbejde for Verdensmål nr. 7, 
12 og 13: Bæredygtig Energi, Ansvarligt 
Forbrug og Produktion og Klimaind-
sats.

Kundefokus
- Der, hvor vi kan yde det største bidrag 
til den bæredygtige udvikling, er ude 
ved vores kunder. Samtidig er de tre 
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Nogenlunde samtidig med, at Mariendal Gruppen i slutningen af 2019 
opkøbte køle- og varmepumpevirksomheden, Jysk Varmeservice,  
besluttede de samtidigt, at FN’s Verdensmål skulle indgå i deres kom-
mende virksomhedsstrategi. Nu vil de integrere det bæredygtige  
arbejde endnu mere i deres egen organisation.
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Verdensmål, vi har valgt, også dem, der 
passer bedst på vores egen virksom-
hed, fortæller Johan U. Poulsen. 

Nogenlunde samtidig med, at Mari-
endals bestyrelse i 2020 besluttede 
sig for, at de ville arbejde med de tre 
Verdensmål, opkøbte de køle- og var-
mepumpevirksomheden Jysk Varme-
service A/S. Dette med henblik på at 
kunne tilbyde deres kunder en bære-
dygtig entreprise fra A til B.

- Vi arbejder med intelligent styring af 
bygningers energiforbrug. Her er der 
både behov for varmesystemer, ventila-
tionssystemer og nedkølingssystemer. 
Blandt andet derfor købte vi Jysk Var-
meservice, fortæller Johan U. Poulsen. 

Et eksempel på et bæredygtigt projekt, 
hvor Mariendal er i gang med at levere 
en totalentreprise, er til Skagen Strand 
Hotel. Her har de lavet en hybridløsning 
med store varmepumper og gaskedler 
samt installeret et intelligent automati-
onssystem, der først aktiverer varmen i 
feriehusene, når bookingsystemet regi-
strerer gæsterne.

- Det har allerede sparet dem en masse 
på energiforbrugskontoen, fortæl-

ler Johan U. Poulsen. 

Egen medicin
Johan U. Poulsen er overbevist om, at 
en bæredygtig strategi er vejen til over-
levelse i branchen og på markedet. 
Netop derfor har Mariendal besluttet, 
at de som det næste vil lægge en stra-
tegi for deres eget klimaaftryk. 

- I slutningen af året kommer vi for før-
ste gang til at levere et CO2-regnskab 
sammen med vores økonomiske regn-
skab. Vi ved allerede, at vores største 
CO2-aftryk er på vores bilflåde. Den 
skal vi have konverteret til noget mere 
el-baseret. Derudover vil vi gennemføre 
en række tiltag for at reducere mæng-
den af affald i vores virksomhed, fortæl-
ler Johan U. Poulsen.

Indsatsen for at nedbringe spild kan 
kun lykkes, hvis Mariendals leveran-
dører hopper med på vognen. Det vil 
kræve en stor samarbejdsindsats i hele 
værdikæden, vurderer han.

- Toget for bæredygtighed er kørt, og 
mange er allerede hoppet med på det. 
Derfor er mit bedste råd til andre også: 
Bare kom i gang. Der er masser af spar-
ring at hente hos andre virksomheder, 
og de bæredygtige initiativer er både 
lavpraktiske og bygger på sund fornuft, 
forklarer Johan U. Poulsen.
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Snart bliver det muligt for virksomhe-
der at opkvalificere deres medarbej-
dere til at arbejde med brandbare kø-
lemidler over 2,5 kilo. Også selvom de 
ikke tidligere har haft montører med 
mere end et A- eller et B-certifikat. 
Den 1. juli 2022 træder de nye kølemon-
tørcertifikater nemlig endelig i kraft, ef-
ter Dansk Køl & Varme i en årrække har 
kæmpet for sagen. 

Dét er et godt eksempel på en bære-
dygtig udvikling, da det ikke hidtil har 
været muligt at få et C- eller D-certifi-
kat, hvis ingen i virksomheden i forve-
jen havde det, fordi der var et seks må-
neders beskæftigelseskrav. Dermed 
udelukkede det flere virksomheder fra 
at kunne arbejde med brandbare køle-
midler over 2,5 kilo. 

Med ændringen bliver beskæftigelses-
kravet afskaffet.

- Det har været en lang proces, som 
Dansk Køl & Varme startede i 2018, 

men vi er glade for, 
at de nye certifikater 
nu bliver en realitet. 
Fremover vil alle ISO 
9 0 01 - cer t i f icere d e 
kølefirmaer kunne få 
adgang til at arbejde 
med brandbare køle-
midler over 2,5 kg, si-
ger Søren Bülow, direktør i Dansk Køl & 
Varme om reformen af kølemontørcer-
tifikaterne.

Det nye såkaldte Type 1-certifikat svarer 
til de nuværende A-, B- og C-certifikater 
tilsammen. Det gælder til alle kølemid-
delfyldninger over 2,5 kilo uden øvre 
grænse med undtagelse af ammoniak. 
Samtidig indføres et udvidet kølemon-
tørcertifikat, et Type 2-certifikat, som 
gælder alle kølemidler, herunder am-
moniak. Her kræves fortsat seks måne-
ders praktisk erfaring med arbejde på 
ammoniak-anlæg.

Endeligt vil der være et Type 3-certifi-

Nye certifikater til 
gavn for klimaet
Den 1. juli 2022 træder de nye kølemontørcertifikater 
i kraft. Dermed er Dansk Køl & Varme lykkedes med at 
få løst den hårdknude, der gjorde, at nogle kølefirmaer 
aldrig kunne opnå certifikat til naturlige kølemidler. Det 
er altså en god nyhed for både medlemmerne og den 
grønne omstilling.
Her kan du læse, hvad de nye certifikater helt præcist in-
debærer, og hvordan man kvalificerer sig til dem.

BÆREDYGTIG UDVIKLING
TEMA
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kat, der svarer til det nuværende certi-
fikat E, som kun gælder til at arbejde på 
én konkret virksomhed.

Krav om efteruddannelse
Hvis man gerne vil have det nye, almin-
delige kølemontørcertifikat, men i dag 
kun har et A- eller B-certifikat, kræver 
det efteruddannelse i brandbare køle-
midler. 

Hvis man har et A-certifikat, skal man 
have 13 kursusdage fordelt på tre mo-
duler, og 8 kursusdage fordelt på to 
moduler, hvis man har et B-certifikat. 
Derudover skal man have et farligt 
gods-bevis. 

Foto: Den Jydske Haandværkerskole

Overblik over de nye 
certifikater til mere 
end 2,5 kg fyldning

TYPE 1: ALMINDELIGT 
KØLEMONTØRCERTIFIKAT 
Alle kølemidler uden øvre 
grænse med undtagelse af 
ammoniak. 

TYPE 2: UDVIDET 
KØLEMONTØRCERTIFIKAT
Alle kølemidler uden øvre 
grænse.

TYPE 3: ”SÆRLIGT” 
KØLEMONTØRCERTIFIKAT
Kun til anlæg i den virksomhed, 
hvor kølemontøren er ansat.
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Der kræves ekstra kursusmoduler for at få det nye Type 1-certifikat. 
Alt afhængig af, om man for nuværende har A-, B- eller C-certifikat, 
er der tale om:

Køleanlæg 
med CO2

Brandbare 
kølemidler

Varme-
pumper

Brandbare 
kølemidler

Varme-
pumper

Farligt 
gods-bevis

Varme-
pumper

Farligt 
gods-bevis

Farligt 
gods-bevis

A:

B:

C:

Mulighed for merit
I nogle tilfælde kan man ved ansøgnin-
gen om det nye Type 1-certifikat også 
søge om merit for en del af efteruddan-
nelsen.

Det gælder for eksempel, hvis man har 
bestået Dansk Køl & Varmes tidligere 
afholdte medlemskursus i brandba-
re kølemidler. Her vil man få merit for 
modulet ”brandbare kølemidler”. Do-
kumenteret erfaring med installation af 
varmepumper eller tilsvarende kurser 
kan muligvis også give merit for modu-
let ”Varmepumper”. Hvis man allerede 
har farligt gods-bevis, skal man heller 
ikke tage det igen. 

Hvorfor var det ikke nok med de 
oprindelige kurser i brandbare køle-
midler? 
Siden Dansk Køl & Varme udbød kur-
serne i brandbare kølemidler, har et 
større forhandlingsarbejde været i 
gang mellem DjH, Industriens Uddan-
nelser, Dansk Køl & Varme, Arbejdstilsy-
net og arbejdsmarkedets parter. Her er 
det blevet besluttet at forlænge kurset i 
brandbare kølemidler til henholdsvis et 
5- og 10-dages-kursus samt at indføre 
et krav om ADR-bevis – og senest også 
om et kursus inden for varmepumper.

Dansk Køl & Varme havde håbet, at de 
medlemmer, der allerede havde været 
på vores kursus i brandbare kølemidler 

Har man C- eller D-certifikat, kan man 
få henholdsvis Type 1- eller Type 2-cer-
tifikat. Har man C-certifikat kræver det,  
at man supplerer med kursusmodulet i 
varmepumper. Man kan dog også bare 

fortsætte med at bruge de nuværen-
de C- og D-certifikater, da de dækker 
mindst det samme som de nye Type 1- 
og Type 2-certifikater.
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kunne få Type 1-certifikat uden yderli-
gere efteruddannelse, sådan som det 
oprindeligt var meningen. Men des-
værre var der ikke opbakning fra løn-
modtager- og arbejdsgiverorganisatio-
nerne, som er dem, der sidder med den 
formelle ret til at ændre uddannelses-
kravene. 

Hvad så med mit nuværende køle-
montørcertifikat? 
Alle kølemontørcertifikater udstedt 
efter 2012 er uden udløbsdato, og de 
vil derfor stadig gælde, når de nye kø-
lemontørcertifikater træder i kraft. De 
dækker imidlertid kun det, de er ud-
stedt til, og man kan derfor fortsat ikke 

arbejde lovligt med brandbare køle-
midler over 2,5 kilo, hvis man kun har et 
A- eller et B-certifikat. 
 
Hvornår kan jeg komme 
på kursus? 
Bortset fra det nye kursusmodul 
”brandbare kølemidler” er de andre 
moduler nogle, som DjH allerede udby-
der i hvert halvår.

Dansk Køl & Varme vil se nærmere på, 
om vi kan få et samarbejde med DjH 
om at afvikle nogle af disse moduler 
som medlemskurser.

Velkommen til 
nye medlemmer
Der er god grund til at sparre og samarbejde om 
bæredygtige løsninger i køle- og varmepumpebranchen. 
Jo flere vi er, jo stærkere står vi, og netop derfor er vi 
også glade for at kunne byde to nye, kvalitetsbevidste 
medlemmer ind i varmen som medlemmer 
af Dansk Køl & Varme. Velkommen til: 

• Brøndum A/S

• AB-ELCO A/S
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Siden Thomas Panum tiltrådte på formandsposten, 
er der særligt én mærkesag, han ved flere lejlighe-
der har fremhævet: Nemlig lærlinge. 

I sin egen virksomhed, PVN Køleteknik A/S, har de 
formuleret en strategi for Verdensmål nr. 4: Kvali-
tetsuddannelse. Netop for at kunne dokumentere, 
at de gerne vil gøre en indsats for uddannelsen af 
køleteknikerlærlinge.

- Vi har et mål om altid at have fire lærlinge hos os ad 
gangen, som er fire forskellige steder på uddannelsen. For 
os er det at have lærlinge et spørgsmål om socialt ansvar og bæredyg-
tighed. Lærlinge er vigtige for det samfund, vi gerne vil have i fremti-
den, lyder det fra formand, Thomas Panum.

Som noget særligt for dette nummer er ”Formandsfokusset” en del af 
temaet. Netop fordi socialt ansvar og bæredygtig udvikling går hånd 
i hånd. 

Det kan du både læse og se mere om på Dansk Køl & Varmes hjem-
meside under ”For virksomheder” → ”Sådan arbejder du med FN’s Ver-
densmål”.

Formandsfokus: 
Den gode lærling

BÆREDYGTIG UDVIKLING
TEMA

For ’cool’ til politiet
Emma Holse og Marie-Sofie Jønsson har særligt tre ting til fælles: De er 
startet på køleteknikergrundforløbet på Den Jydske Haandværkerskole, 
de har begge fædre, der arbejder med køleteknik, og de synes begge, 
at køleteknikeruddannelsen er det helt rigtige valg for dem.

Fire måneders værnepligt som garde-
husar, et par år i Forsvaret og så søge 
ind på Politiskolen. 

Det var de planer, Emma Holse oprin-
deligt havde lagt for sin karriere.
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Men da hun var ved at være færdig 
med værnepligten, syntes fremtiden 
som politibetjent ikke længere så at-
traktiv. 

- Jeg var lidt i vildrede over, hvad jeg 
så skulle være, indtil jeg tog med min 
far, som er medejer af et kølefirma, 
på arbejde en dag. Der blev jeg over-
rasket over, hvor fedt, jeg syntes det 
var, fortæller Emma Holse. 

Dén arbejdsdag blev udslagsgivende 
for, at hun i dag læser grundforløbet på 
køleteknikeruddannelsen på Den jyd-
ske Haandværkerskole sammen med 
blandt andre 17-årige Marie-Sofie Jøns-
son, hvis far også er køletekniker. 

- Jeg vil gerne dele budskabet om, at 
flere piger eller kvinder bør søge ud-
dannelsen, fordi det virkelig er en fed 
uddannelse, fortæller Emma Holse. 

- Havde det ikke været for vores fæd-
re, havde vi ikke kendt til uddannelsen, 
og det er ærgerligt, fordi den passer til 
en bred målgruppe, tilføjer Marie-Sofie 
Jønsson.

Praksisnær undervisning 
Marie-Sofie Jønsson har været i lære 
ved Holbæk Køl siden oktober 2021. På 
det punkt skiller hun sig ud fra mange 
af sine medstuderende, som stiftede 

bekendtskab med 
køleteknikerfaget for 
første gang på DjH. 
Herunder Emma 
Holse. 

Men selvom Emma 
Holse føler sig ”grøn”, 
holder det hende ikke 
tilbage fra at dele på 
sin Instagram-profil, 
hvor glad hun er for 
køleteknikeruddan-
nelsen, fortæller hun.

- Det vækker en 
del reaktioner som: 
”Hvad er det for en ud-
dannelse?” og ”hvor- 
for er du i Jylland?”. 
Dertil svarer jeg, at 
jeg rigtig godt kan 

22-årige Emma Holse har indgået en 
praktikaftale med LF Køleteknik ApS.
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lide at være på skolen, fordi vi hjælper 
hinanden med det, vi har svært ved, og 
det er motiverende at de ting, vi læser, 
hænger sammen med det, vi laver i 
praksis, siger Emma Holse. 

Sidstnævnte kan Marie-Sofie Jønsson 
også genkende.

- Jeg har prøvet lidt forskelligt, inden 
jeg startede: At servicere, starte nogle 

anlæg op og fejlfinde. For mig er det 
sjovt at kunne binde teorien sam-
men med praksis: Forstå, hvordan en 
kompressor fungerer, og hvordan kø-
lemidlet opfører sig inde i et anlæg, 
fortæller Marie-Sofie Jønsson. 

”Mande-humor”
Emma Holses brancheerfaring be-
grænser sig til en uges praktik ved 
hendes læreplads, LF Køleteknik 
ApS. Den uge var til gengæld en god 
oplevelse, fortæller hun.

- Det var sjovt at opleve, at de i star-
ten var lidt tilbageholdende med, 
hvor meget ”mande-humor” de fy-
rede af, når jeg var i nærheden, siger 
Emma Holse med et smil og tilføjer: 

17-årige Marie-Sofie Jønsson har 
været i lære ved Holbæk Køl siden 
oktober 2021.
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Kobber Pressfittings til 
køle- og klimateknik 
op til 48 bar

- Men de fandt hurtigt ud af, at jeg 
ikke tager det så tungt. Jeg er tværti-
mod glad for at være kommet ind i en 
mandsdomineret verden, efter jeg har 
prøvet at arbejde i en vuggestue med 
udelukkende kvinder. Der gik for me-
get fnidder i den til min smag. 

For Marie-Sofie Jønssons vedkommen-
de blev hun også positivt overrasket 
over, at forskelsbehandling på arbejds-
pladsen ikke var en ting. 

- Jeg ville ikke have, at de sagde: ”Nu 
skal vi passe på, hvad vi siger” eller ”Hun 
kan ikke løfte, så vi må hellere tage 
over”. Jeg ville behandles ligesom de 
andre, og det er jeg heldigvis også ble-
vet, siger Marie-Sofie Jønsson. 

Styr på teknikken
På uddannelsen har Emma Holse og 
Marie-Sofie Jønsson heller ikke oplevet, 
at de er kommet til kort på grund af de-
res køn. 

- Der er ikke umiddelbart noget, som 
gør det mere oplagt for mænd end for 
kvinder at være køleteknikere. Det ene-
ste, jeg har oplevet, er, at det er sværere 
for mig at løfte den tunge del af en var-
mepumpe, end det er for mine mandli-
ge kollegaer ved Holbæk Køl, siger Ma-
rie-Sofie Jønsson og tilføjer: 

- Men kvinder har bare en anden 
muskulatur end mænd. Jeg skal bare 
lære de rigtige teknikker. Det er ikke 
noget problem. Det er jeg sikker på.
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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
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5-tons-reglen indebærer, at split-anlæg 
ikke må installeres med mere HFC, end 
hvad der svarer til 5 tons CO2-ækviva-
lenter. Det har givet en del hovedbrud 
hos nogle af vores medlemmer, og 
Dansk Køl & Varme har derfor fået nogle 
spørgsmål om forskellige løsninger, hvis 
nu de anlæg, man kan få, ikke rigtig pas-
ser med 5 tons CO2-ækvivalenter.

En mulig løsning for et anlæg, der le-
veres uden påfyldt kølemiddel kun-
ne være at fylde mindre kølemiddel 
på anlægget, end det er designet til 
(om dette er en god løsning i forhold 
til anlæggets drift, springer vi i denne 
forbindelse over). En anden løsning for 
et anlæg, hvor der indgår en præfyldt 
enhed, kunne være at aftappe noget af 
kølemidlet og/eller reducere rørtræk-
ket, så den installerede mængde kom-
mer under 5 tons. Men er disse løsnin-
ger nu lovlige?

Svaret på dette er et ”ja og nej”. 
Miljøstyrelsen oplyser på dette punkt 
til Dansk Køl & Varme, at i forhold til 
f-gas-forordningen og bekendtgørel-
sen om visse industrielle drivhusgasser 
(5-tons-reglen) tæller kun den påfyldte 
mængde på det tidspunkt, hvor anlæg-

get første gang kommer på markedet. 
Det vil typisk være, når anlægget bliver 
importeret til Danmark (eller et andet 
EU-land).

Det vil sige, at det ikke hjælper noget at 
aftappe kølemiddel eller reducere rør-
trækket på et anlæg, der er importeret 
med mere end 5 tons CO2-ækvivalen-
ter. Det vil fortsat være ulovligt, uanset 
hvad man gør. Man må til gengæld 
godt fylde op til 5 tons CO2-ækvivalen-
ter på et split-anlæg, der er importeret/
leveret uden kølemiddel. Også selvom 
anlægget maksimalt kan rumme mere 
end 5 tons CO2-ækvivalenter. 

Hvis man af en eller anden årsag ender 
med at påfylde mindre kølemiddel, end 
der fremgår af producentens mærk-
ning eller datablad, skal man i øvrigt 
være opmærksom på, at det fortsat er 
den påfyldning, producenten har an-
givet for udstyret, der gælder i forhold 
til Arbejdstilsynets krav. For eksempel 
i forhold til interval for lækagekontrol 
og andre bestemmelser om trykudstyr. 
Her tæller en formindsket fyldning ikke.
Den konkrete påfyldning skal til enhver 
tid fremgå af anlæggets tilsynsbog (ud-
styrsjournal). 

Må man reducere kølemiddelfyldningen for at 
komme under 5-tons-grænsen?
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Artiklerne i ”Det faglige hjørne” er  
faglige nyheder og 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.
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EU vil nedfase f-gasser endnu hurtigere

Figuren viser 
den nuværen-
de nedfasning 
jævnfør den 
oprindelige 
f-gas-forordning 
med gul, og det 
nye forslags 
nedfasninger 
med orange.

Nedfasning af f-gas-kvoter i EU i tal og procent

År Maksimum  Ny Nuværende 
 kvantitet i ton  procentdel Procentdel
 CO2-ækvivalent 
2015   100%
2016 - 2017   93%
2018 - 2020   63%
2021 - 2023   45%
2024 - 2026  41701077 23,60% 31%
2027 - 2029  17688360 10,01% 24%
2030 - 2032  9132097 5,17% 21%
2033 - 2035  8445713 4,78% 
2036 - 2038  6782265 3,84% 
2039 - 2041  6136732 3,47% 
2042 - 2044  5491199 3,11% 
2045 - 2047  4845666 2,74%
2048 og fremefter  4200133 2,38% 

EU-kommissionen fremlagde i april 
2022 et forslag til en ny nedfasnings-
plan for brugen af f-gasser. Nedfasnin-
gen skal ifølge planen gå endnu hur-
tigere, fordi EU-landene har besluttet 
sig for en mere ambitiøs CO2-plan frem 
mod 2050. 

Da f-gasser er stærke drivhusgasser, er 
det uundgåeligt, at f-gasser også skal 
levere en større reduktion i udlednin-
gerne.

Efter planen skal forslaget træde i kraft 
fra 1/1 2024, og allerede fra denne dato 
vil man i så fald se nye restriktioner.

Den mest iøjefaldende ændring er en 
nedskæring af kvoterne for f-gasser. Fi-
guren viser den nuværende nedfasning 
med gul, og forslagets nedfasning med 
orange. Som det fremgår, skal niveauet 
allerede fra 2024 ned på cirka 24 % i for-
hold til de 31 % af 2015, som er den nuvæ-
rende plan. I 2030 er der kun omkring 5 
% tilbage og i det lange løb kun 2 %.

Nedfasning af f-gasser med det 
nye forslag til f-gas forordning.
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Slut med at servicere 
med nye kølemidler med 
GWP>2.500 fra 1/1 2024 
(ingen undtagelse under 
40 tons CO2)

- Service med genvundet 
eller regenereret kølemiddel 
over GWP 2.500 er kun tilladt 
indtil 2030.

- Forbud med nye, fabriks-
samlede anlæg til kommer-
ciel brug (detailhandel mv.) 
med gasarter over 150 GWP 
fra 1/1 2024.

- Forbud mod ethvert nyt, 
fabrikssamlet køleanlæg med 
gasarter over 150 GWP fra 1/1 
2025.

- Forbud mod split-varme-
pumper og AC op til 12 kW 
med gasarter over 150 GWP. 
Over 12 kW er grænsen 750 
GW fra 1/1 2027.

Konsekvensen bliver, at der vil være mindre f-gas 
til rådighed på EU’s samlede marked. Hvad det 
konkret betyder for det danske marked, kan man 
ikke præcist sige, men der vil uden tvivl være 
mindre til rådighed, og på den baggrund må der 
også forventes stigende priser på kølemidlet.

Det nye forslag indeholder også en række nye 
begrænsninger på, hvilket udstyr der må instal-
leres som nyt. Der er forskellige regler for forskel-
ligt udstyr, men som en tommelfingerregel, skal 
man regne med, at alt over 150 GWP kan komme 
i farezonen for et forbud efter 2025 – dog und-
taget varmepumper, hvor det kun er split-an-
læggene, der rammes af grænser på 150 og 750 
GWP.

I modsætning til i dag, kommer der også en slut-
dato for, hvor længe man må servicere anlæg 
med R404a og andre kølemidler med en GWP 
på over 2.500. Fra 2030 skal dette ikke længere 
være tilladt.

I faktaboksen her til højre er fremhævet nogle 
udvalgte ændringer. Du kan hente hele forsla-
get på Dansk Køl & Varmes hjemmeside under 
”Spørgsmål og svar”.
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