
 

Anmeldelse af ulovligt arbejde kigger også indad 
 
I langt de fleste tilfælde er de anmeldelser, som Dansk Køl & Varme får, rettet mod 
virksomheder og personer udenfor Dansk Køl & Varmes kreds, hvor ISO 9001-
certificering og/eller kølemontørcertifikater for eksempel mangler, eller hvor der 
bliver set stort på 10-kilo-/5 tons CO2-ækvivalent-reglen.  
 
Dansk Køl & Varmes egne medlemmer er dog ikke fredet for anmeldelser.  
 
I 2022 har der været tre anmeldelser af medlemsvirksomheder til Dansk Køl & Varme, 
hvoraf to af dem ikke gav grundlag for en anmeldelse til myndighederne, efter 
bestyrelsen havde lavet en grundig gennemgang af sagen og været i dialog med den 
anmeldte.  De tre medlemmer er anonymiseret herunder som henholdsvis A, B og C: 

• Medlem A blev anmeldt med mistanke om at have overtrådt 5-tons-reglen. 
Medlemmet kunne dog sandsynliggøre, at grænsen var overholdt, selvom det 
benyttede anlæg var beregnet til større fyldninger. Bestyrelsen drøftede sagen 
og besluttede, at der ikke var grundlag for en anmeldelse. 

• Medlem B blev anmeldt under mistanke for at benytte en medarbejder uden 
kølemontørcertifikat til installationsarbejde. Virksomheden kunne dog 
redegøre for, hvordan medarbejderen arbejdede under opsyn af andre med 
certifikat. Der blev derfor ingen anmeldelse. 

• Medlem C er anmeldt for ikke at have den nødvendige ISO 9001-certificering til 
det arbejde, vedkommende udfører. Denne anmeldelse undersøges stadig. 

Hårdt men godt 
Det kan naturligvis være ubehageligt at blive kontaktet af brancheforeningen for at 
blive konfronteret med en mistanke om ulovligt arbejde – især hvis man i 
virkeligheden har rent mel i posen. Men som medlem skal man tage det som et 
sundhedstegn, at brancheforeningen tager sin mærkesag ”lovligt arbejde” alvorligt.  
 
Forudsætningen for at kunne bekæmpe det ulovlige arbejde i omverdenen er nemlig, 
at vi har orden i egne rækker. 
 
Derfor: Bliv ved med at anmelde ulovligt arbejde – uanset om det gælder et medlem 
eller ej.  
 


