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Vi er her for at hjælpe
• Altid support og teknikere 

der kan hjælpe on-site

• Altid lagerførende

• Altid markedets 
bedste priser

Samsungs
luft-til-vand serie 
– på lager i hele 2023

Samsungs luft-til-vand serie leveres med 5 års totalgaranti, 
nem touchbetjening på dansk samt mulighed for opkobling 
til Samsung Smart Things via Wi-Fi (tilkøb)

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

EHS Standard
• Driftsikker ned til -25 °C
• Fremløbstemperatur op til 65 °C
• Leverer 90% effekt ved -10 °C
• All-in-one tank eller kontrolkit/

hydroboks

EHS HT Quiet Premium
• Driftsikker ned til -30 °C
• Fremløbstemperatur op til 70 °C
• Leverer 100% effekt ved -25 °C
• Ekstra lavt støjniveau fra kun 35 dB
• All-in-one tank eller kontrolkit

Standard udedel, split eller mono: 
5-16kW (mono) & 4-9kW (split).

Premium udedel, mono: 8-14kW 

Under højt tryk

Det er ikke kun selve køleteknikken, der 
indebærer højt tryk. Det samme kan 
man sige om arbejdsvilkårene for bran-
chen. Det er mit klare indtryk fra forskel-
lige tilbagemeldinger fra medlemmer, 
at der virkelig er tryk på virksomheder-
ne, og at der skal løbes stærkt for at nå 
det hele. Det gælder ikke mindst de 
medlemmer, der tør kaste sig ind i det 
nærmest umættelige marked for instal-
lation af varmepumper til boliger. 

Tempoet er højt, og naturligt nok kan fo-
kus nemt komme til at være på ”bare at 
overleve” til ugen efter. Selv i denne tid 
er det dog nødvendigt også at se læn-
gere frem. Hvordan undgår vi, at det går 
stærkere, end helbred og sjæl kan hol-
de til? Hvad skal vi leve af i fremtiden? 
Hvem skal udføre arbejdet hos os? Hvad 
får vi behov for af kvalifikationer? Hvor-
dan kommer vi videre med/i gang med 
den grønne omstilling?

I en travl tid kan det være svært at hæve 
sig op og få et overblik over fremtiden på 
et i forvejen kompliceret arbejdsområde. 
Jeg ser det som en af brancheforenin-
gens vigtige opgaver at hjælpe med til 
dette. Det kan brancheforeningen for 
eksempel gøre ved at have styr på den 
kringlede lovgivning, ved at arrangere 
erfaringsudveksling om medlemmer-
nes udfordringer og ved at presse på 
for at få uddannet flere medarbejdere til 
branchen. 

Vi arbejder også for branchens fremtid 
på et politisk niveau. I en tid med megen 
forandring, giver det nemlig ikke sig selv, 
at der også fremover vil være en specia-
liseret kølebranche, som vi kender den 
i dag. I 2022 har vi for eksempel brugt 
mange ressourcer på at bekæmpe Ar-
bejdstilsynets uigennemtænkte forslag 
om at afskaffe certifikatkravet for en 
stor del af kølearbejdet. Forslaget giver 
ingen mening for de ellers så populære, 
politiske strømninger som klima, ener-
gibesparelser og et sikkert arbejdsmil-
jø, men alligevel kom det på bordet og 
dukker muligvis op igen under den nye 
regering. Så det - plus flere andre sager 
af samme skuffe - kommer vi til at kæm-
pe videre med at skabe et modtryk til i 
2023.

Det handler ikke kun om at sikre bran-
chens fremtid, men lige så meget om at 
sikre det vigtige bidrag, som branchen 
giver det danske samfund. Køleteknik 
er en styrkeposition for Danmark, og 
sådan én skal man ikke bare smide på 
lossepladsen!

Højt tryk eller ej. Lad os love hinanden 
at afsætte tid til at mødes i branchefor-
eningens regi og til at tænke fremad. 
 

Søren Bülow
Direktør, Dansk Køl & Varme



Tekst og foto: Anni M. Wiecka

Fire gange genvalg i Dansk Køl & Var-
mes bestyrelse, tre liter smeltet chokola-
de i en fontæne, tusindvis af pumpeløs-
ninger og 70 folkedansende 
repræsentanter fra landets 
køle- og varmepumpevirk-
somheder. 

Det er fire fænomener, der 
tilsammen giver et indblik i 
det Årsmøde, som Dansk Køl 
& Varmes medlemmer del-
tog i den 11. – 12. november 
2022. 

Rammerne for dette års ge-
neralforsamling og Årsmø-
de var Grundfos i Bjerring-
bro, som i samarbejde med 
Dansk Køl & Varme havde 
stykket et fagteknisk, under-
holdende og historisk pro-
gram sammen. Alt sammen 
for at hylde branchens arbej-
de for kvalitet, lovligt arbejde 
og grøn omstilling. 

Genvalg til bestyrelsen
På generalforsamlingen var i alt fire 
kandidater på genvalg. Det var: Jonas 
Sejer fra Køl & Varmepumpe X-perten 
ApS og Stig Nilsson fra Selantec ApS 
til de ordinære bestyrelsesposter samt 
Casper Christiansen fra Advansor A/S 
og Rudi Weje fra Nordkøl A/S til de to 
bestyrelsessuppleantposter. 

De blev alle genvalgt til deres hidtidige 
poster og kan derfor se frem til at fort-
sætte eller udvikle den retning, som 
brancheorganisationen skal i. 

Alle fire kandidater fremhævede i deres 
”valgtaler” forud for generalforsamlin-
gen, at de vil fortsætte kampen for kva-
litets-kølearbejde i relation til Arbejdstil-

synets forslag om at sænke kravene til 
kølearbejde. Det er en sag, der har fået 
meget opmærksomhed i det forgang-

ne generalforsamlingsår, men som 
midlertidigt blev sat på pause, da Mette 
Frederiksen udskrev Folketingsvalg. 

Det fortalte formand Thomas Panum 
og direktør Søren Bülow også i deres 
årsberetninger. 

Hvis eller når lovforslaget bliver taget 
op igen, vil Dansk Køl & Varme oriente-
re om det på hjemmesiden, i vores ny-
hedsmail og på de sociale medier Face-
book og LinkedIn. 

Skulle det blive taget op igen, er Dansk 
Køl & Varmes bestyrelse under alle om-
stændigheder klar til at tage kampen 
op.

Tilbageblik på årets 
fest i køle- og varme-
pumpebranchen

Det kan næppe have gået nogens næse forbi, at Dansk Køl & Varmes 
generalforsamling og Årsmøde blev afholdt den 11. til 12. november 
2022. På de næste sider giver vi en opsummering af begivenhederne 
på Årsmødet 2022 gennem tekst og billeder.

Formand, Thomas Panum, 
fortalte i sin årsberetning 
blandt andet om sit 
hjertebarn: De gode 
lærlinge.

Her ses længst fra højre Jonas Sejer fra Køl & Varme-
pumpe X-perten, som blev genvalgt til bestyrelsen 
efter to års tjeneste. Ved siden af ses hhv. bestyrel-
sesmedlemmerne Helge Mærsk Bjerg fra Bjerg Køle 
Service og Anders Hansen fra LF Køleteknik.
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Line Mikkelsen 
fra Grundfos’ 
historiske 
afdeling gav 
deltagerne en 
rundvisning 
på Grundfos’ 
Museum: 
”Founders 
Home”. 

Fra Grundfos’ 
museum: 
”The Factory.
Her var det 
David Hein 
fra Grundfos’ 
historiske 
afdeling, der 
viste rundt.
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En teknisk historie  
Ligeså vel som kølebranchen hviler og 
bygger på en historie for kvalitet og tek-
nisk dygtige løsninger, så gør Grundfos. 

Deltagerne på Årsmødet fik et dybde-
gående indblik i grundlægger Poul Due 
Jensens udvikling af Grundfos helt fra 
den første centrifugalpumpe i 1952 til de 
digitale og intelligente systemer, man i 

stigende grad benytter i dag. Det var på 
museerne ”Founder’s Home” og ”The 
Factory” om lørdagen samt på UP-fa-
brikken og i Grundfos’ showroom om 
fredagen. Her var der rig mulighed for, 
at deltagerne kunne få stillet alle de tek-
niske spørgsmål, de måtte have til både 
pumper, blandesløjfer, arbejdsgange og 
historie. 

Festmiddag, folkedans, fontæne  
Mens repræsentanterne fra Dansk Køl & 
Varmes medlemsvirksomheder traf vig-
tige beslutninger for Dansk Køl & Var-
mes fremtid og fik et indblik i Grundfos’ 
arbejdsgange og produktudvikling om 
fredagen, var ledsagerne på en historisk 
rundtur, fik en god frokost og på et be-
søg hos Peter Larsen Kaffe i Viborg. 

Alle blev til gengæld samlet til freda-
gens aftenarrangement i Tinghallen 
i Viborgs festlokaler. Her stod den på 
festtaler fra direktør Søren Bülow og 
formand Thomas Panum, tre-retters 
menu og folkedans. 

Sidstnævnte resulterede i forhøjede 
kropstemperaturer og grin i massevis. 
Det var til trods for, at der indlednings-
vist var en vis skepsis at spore blandt fle-
re af deltagerne. 

Det hjalp formentlig også på situatio-
nen, at der efterfølgende blev serveret 
en særligt udvalgt dessert til deltager-
ne: Nemlig is lavet med flydende nitro-
gen og en chokolade-fontæne – inde-
holdende tre liter chokolade – omgivet 
af en Grundfos-pumpe. Nitrogen-isen 
og chokolade-fontænen er afbildet her-
under.

Dansk Køl & Varme 
sender en stor tak til 
Grundfos og til de med-
lemmer, der deltog i og 
støttede op om Årsmø-
det 2022. 

Vi glæder os til at genta-
ge fornøjelsen til næste 
år – på en endnu ukendt 
lokation.

Fra Grundfos’ 
showroom.

Fællesbillede taget inden middagen i Tinghallens festlokaler den 11. november.
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EN SIKKER FREMTID
TEMA Tekst og foto: Anni M. Wiecka 

Ser man på de omstændigheder, vi som internationalt samfund står i, er  
”sikkerhed” næppe det ord, man ville bruge til at beskrive situationen. 

Til gengæld går kølebranchen en relativt sikker fremtid i møde. Det er 
i hvert fald, hvis man styrker og fremmer arbejdet for og med kvalitet, 
brandbare kølemidler, uddannelse af lærlinge, 
fornuftige løft og god infrastruktur i køle- og 
varmepumpevirksomhederne. 

Alle de ovenstående elementer er repræsenteret i 
artiklerne i dette nummers tema. De giver på hver 
sin måde et bud på ”En sikker fremtid” i 
køle- og varmepumpebranchen. 

Ahlsell Danmark Aps
Abildager 24
2605 Brøndby
Tlf: 4324 1700
Salgsafdelingen: 43 24 1717
www.ahlsell.dk • ahlsellref@ahlsell.dk

Det behøver ikke at koste en bondegård
- for at spare på varmeregningen!

R32

VARMEPUMPER
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EN SIKKER FREMTID
TEMA

- Det skader ikke, at man 
lige bliver mindet om, 
hvad det er, man roder med
F-gas-forordningen og en generel samfundsudvikling mod mere grøn 
omstilling stiller krav til køle- og varmepumpebranchen. For Give Kø-
leservice har det blandt andet betydet en overgang til at arbejde med 
brandbare kølemidler, herunder en række kursusdage til at give de ret-
te kvalifikationer til arbejdet. Det er netop, fordi de gerne vil sikre sig til 
en grøn fremtid.

”Sikkerhed” er et af hovedargumenter-
ne for, at man som køle- og varmepum-
pevirksomhed skal have de fornødne 
kurser, når det kommer til arbejde med 
brandbare kølemidler. 

Det er i hvert fald indehaver af Give 
Køleservices, Peder Bergstrøms, ho-
vedargument for, at han og kølemon-
tør Poul Rasmussen i Give Køleservice 
har opkvalificeret deres kompetencer 
til arbejde med brandbare kølemidler. 
Indtil videre har de taget Dansk Køl & 
Varmes kursus i brandbare kølemidler 
samt supplerende kurser i håndtering 
af CO2-kølemidler. 

- De brandbare kølemidler er som så-
dan ikke anderledes at arbejde med 
end HFC’erne. Man skal bare sørge for 
at tage sine forholdsregler og tænke sig 
om, fordi det er brandbart kølemiddel, 
lyder det fra Peder Bergstrøm.

Kølemontør Poul Rasmussen tilføjer:

- Det skal man jo også med de gamle 
kølemidler; vi er bare blevet vant til at 

arbejde med dem. Det skader ikke, at 
man en gang i mellem lige bliver min-
det om, hvad det er, man arbejder med.

Næste skridt for Peder Bergstrøm og 
Poul Rasmussen er, at de skal omdanne 
deres B- og A-certifikat til det nye Type 
1-certifikat, som kvalificerer til arbejde 
med brandbare kølemidler. Derudover 
skal den tredje medarbejder i Give Kø-
leservice, Casper Sandholm, også igen-
nem de kvalificerende kurser til arbejde 
med brandbare kølemidler. 

Frivillig tvang
Motivationen for at arbejde med de 
brandbare kølemidler er i første om-
gang kommet som et resultat af ned-
fasningslovgivningen, påpeger Peder 
Bergstrøm.

- Det er jo lidt af frivillig tvang, vi er be-
gyndt at beskæftige os med de brand-
bare kølemidler. De gamle HFC-køle-
midler er ved at blive voldsomt dyre, så 
når et gammelt anlæg bryder sammen, 
er incitamentet til at vælge R32, R290 
eller CO2 større, end det tidligere har 
været, siger han.

Hidtil har det mest været propan, Give 
Køleservice har arbejdet med, men de 
har for nyligt også fået deres første in-
stallationsopgaver med CO2-anlæg.

- Generelt arbejder vi ikke så meget 
med naturlige kølemidler endnu, men 
det kommer, vurderer Peder Bergstrøm.

Fra teori til praksis
Siden han og Poul Rasmussen tog 
Dansk Køl & Varmes kursus i brandbare 
kølemidler på Den jydske Haandvær-
kerskole i 2020, har de taget en række 

supplerende kurser til at arbejde med 
CO2-kølemidler.

- Det har været for at lære at have med 
det at gøre på et teoretisk plan. Erfarin-
gen måtte så komme ligeså stille bag-
efter. Det er jo først, når du er ude i mar-
ken, at du for alvor lærer at arbejde med 
det, siger Peder Bergstrøm, som gene-
relt er positivt stemt over den fremtid, 
han og resten af Give Køleservice lang-
somt bevæger sig hen imod.

- Vi skal alle være med til at passe på for 
vores klode, så det er godt, at udviklin-
gen går i den retning, siger han og til-
føjer:

- I Danmark har vi mange forskellige ini-
tiativer i gang for den grønne omstilling, 
der gør det mere fordelagtigt at arbejde 
med brandbare kølemidler. Desværre 
er der bare lang vej, før de andre lande 
følger med. 

Men som Poul Rasmussen også påpe-
ger: 

- Det er nemmere at vende et stort skib 
end et lille skib. 

Fra højre: 
Peder Bergstrøm og 
Poul Rasmussen, 
Give Køleservice.

Vil du gerne have det 
nye Type 1-certifikat, der 
kvalificerer til arbejde 
med brandbare kølemidler 
(undtaget ammoniak)?
Læs mere om, hvilke kurser 
du skal tage, alt afhængig 
af om du i forvejen har et A- 
eller et B-certifikat på vores 
hjemmeside. Det er under 
”Regler og lovgivning” → ”Nye 
certifikater til kølemontører”.
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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

FIELDPIECE UDSTYR TIL  
DEN PROFESSIONELLE KØLEMONTØR

•  Smart trådløst udstyr til R32

• Robust letvægts design

• Måler op til 60 Bar

• Høj effektivitet så du sparer tid

BLACK DIAMOND VÆRKTØJ

•  Smarte funktioner & flotte resultater
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EN SIKKER FREMTID
TEMA

Mand eller kvinde, vi 
skal passe på os selv og 
vores kroppe

Nicole Højdorf skulle forbi et par håndværksuddannelser og fire års ar-
bejde på McDonalds, før hun fandt frem til, at hun skulle være køle-
tekniker. Nu mangler hun kun et halvt års uddannelse, før hun får sit 
svendebrev. Det, står hun fast på, blandt andet er lykkedes, fordi hun 
har overholdt løftegrænserne.

Rigelige mængder scrollen på nettet 
og en uges kørsel med sin papfars kam-
merat, køletekniker hos Coromatic A/S, 

overbeviste Nicole Højdorf om, at hun 
skulle søge ind på køleteknikeruddan-
nelsen. 

Læs mere om, hvordan man 
definerer ”et tungt løft” i 
Det Faglige Hjørne på de 
sidste sider her i temp. 
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Ballerup 
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Specialist teams
Klima, køl og frost

Stort fokus på grønne løsninger
CO2, propan, ammoniak

Rådgivning og support
Før, under og efter installation

Lagerførende i alle de stærke brands

De stærkeste brands samlet ét sted

V A R M E P U M P E R

- og mange flere

Stærke klima-, køle- og fryseløsninger er 
resultatet af et bredt produktsortiment, 

solid rådgivning og teknisk produktsupport
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Hun har været glad for beslutningen 
om at tage uddannelsen, fortæller hun.
Til gengæld kan hun ikke forstå, der 
ikke er flere kvinder på uddannelsen. 

- Som jeg ser det, er der ikke noget, der 
gør det mere oplagt for en mand end 
for en kvinde at være køletekniker. Det 
eneste problem, jeg fandt frem til, da 
jeg søgte mig frem til uddannelsen, var, 
at jeg ikke kan løfte tungt. Men det, har 
jeg endnu ikke oplevet, er et problem, 
siger Nicole Højdorf og tilføjer: 

- Der er jo nogle regler for, hvor mange 
kilo du må løfte. Når du er over de græn-
ser, så skal du bruge løfteværktøjer.

Hun har i al sin læretid hos Coromatic 
A/S i Roskilde endnu ikke været i en si-
tuation, hvor hun ikke har brugt løfte-
værktøjer, når opgaven krævede det. 

- Det kan godt være, det går hurtigere, 
hvis man lige tager fat og løfter op, men 
der er ikke nogen, der takker dig, hvis 
din krop bliver ødelagt, og du skal være 
sygemeldt eller værre endnu slet ikke 
kan arbejde, siger Nicole Højdorf. 

Fortaler for løfteværktøj 
Uanset, om man er mand 
eller kvinde, mener Ni-
cole Højdorf, at der 
bør være større fo-
kus på vigtigheden 
af at bruge løfte-
værktøj i køle-

branchen. Netop for sikkerhedens og 
helbredets skyld. 

- Det er ikke sundere for en mandekrop 
at løfte tungt, end det er for en kvinde-
krop.  Mand eller kvinde, vi skal passe på 
os selv og vores kroppe, så vi kan blive 
ved med at lave det, vi synes, er super 
spændende: Nemlig køleteknik, siger 
hun.

Hvis alt går efter planen, kan hun for al-
vor komme i gang med køleteknikerfa-
get fra sommeren 2023, hvor hun får sit 
svendebrev.

Vejen til køleteknikken 
- Det var først efter, jeg var halvvejs 
igennem grundforløbet på Sjælland, at 
jeg fandt ud af, der ikke var særlig man-
ge kvinder på uddannelsen, og at man 
skulle til Jylland for at tage hovedforlø-
bet. Det var jeg ikke helt forberedt på, 
men det tog jeg så med, fortæller Nico-
le Højdorf grinende om sin debut med 
køleteknikerfaget. 

Fortsættes 
side 19
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Glædelig jul og godt nytår

Claus Bo Ulrich Rikke Kim Jan

Dennis Troels Morten Daniel Thomas

Gert Amalie Simon Henrik Peter

Morten Thomas Carsten Torben Allan

Brian Morten Christian Anders

Tak for et udfordrende men også spændende 2022, hvor vi i
fællesskab lykkedes med mange stærke løsninger til det danske
klima- og kølemarked.

Vi har oplevet en særlig stor interesse for grønne løsninger på
naturlige og miljøvenlige kølemidler - store propan chillere,
CO2 condensing units samt fordampere. Det er dejligt, at vi 
sammen bidrager til en grønnere fremtid.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2023.

De bedste jule- og nytårshilsner
fra alle os hos H. Jessen Jürgensen

...samt kollegaer 
i indkøb, logistik,
marketing m.fl.

Mød os på 
www.hjj.dk/kontakt
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Specialist teams
Klima, køl og frost

Stort fokus på grønne løsninger
CO2, propan, ammoniak

Rådgivning og support
Før, under og efter installation

Lagerførende i alle de stærke brands

De stærkeste brands samlet ét sted

V A R M E P U M P E R

- og mange flere

Stærke klima-, køle- og fryseløsninger er 
resultatet af et bredt produktsortiment, 

solid rådgivning og teknisk produktsupport
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Velkommen til nye medlemmer
Der er flere måder, man kan være medlem af Dansk Køl & Varme på. 
De to medlemmer, vi har fået siden forrige medlemsblad, hører henholds-
vis til i kategorien serviceabonnent- og leverandørmedlem. Du kan læse 
mere om de forskellige medlemskategorier på vores hjemmeside. 

Men først og fremmest: Hjerteligt velkommen til: 

• EUC Sjælland 
• 2K ApS 

Hun havde taget grundforløbet på både 
skiltetekniker- og konditoruddannelsen 
uden at blive fanget af nogen af delene. 
Efterfølgende arbejdede hun fire år på 
McDonalds, hvor hun ”tjente penge”, 
mens hun fandt ud af, hvad hun gerne 
ville uddanne sig til. Her fandt hun køle-
teknikeruddannelsen. 

- Jeg har altid vidst, jeg skulle være 
håndværker, fordi jeg trives bedst med 
at lave noget, hvor jeg bruger mine 
hænder. Da jeg fandt køleteknikerud-
dannelsen på nettet, syntes jeg det lød 
spændende af flere årsager: Det var en 
fordelsuddannelse, og der var mulighed 
for at komme ud på forskellige opgaver, 
fortæller Nicole Højdorf. 

Netop fraværet af de to faktorer var 
nogle af årsagerne til, hun var sprunget 
fra på sine to første uddannelser. 
Her blev en uges praktik hos Coromatic 
A/S – på tur med sin papfars kammerat 
– afgørende for hendes valg. 

- Jeg syntes, kundekontakten og alle de 
tekniske ting omkring anlæggene var 
spændende. Selvom jeg absolut ikke 
forstod, hvordan det hele hang sam-
men, griner Nicole og tilføjer: 

- Men han var dygtig og fik mig ”fan-
get”, så jeg søgte ind. 

Fremtid i køl
Nicole Højdorf har været glad for beslut-
ningen om at søge ind på uddannelsen, 
og hun er også glad for, at hun fik lov til 
at komme i lære hos Coromatic A/S. 

- Fra første gang jeg havde været her, 
havde det virket som en fed arbejds-
plads med kunder, der faldt inden for 
det, jeg syntes var spændende, fortæl-
ler hun. 

Samtidig er hun glad for, at der bliver 
taget hensyn til løftegrænserne – netop 
så hun kan blive ved med at lave det, 
hun synes, er spændende, i mange år 
fremover. 
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Hvis køle- og varmepumpebranchen skal sikre sin eksi-
stens for fremtiden, skal den tage flere lærlinge. Det er, hvis 
du spørger formand for Dansk Køl & Varme, Thomas Panum. 

Af samme årsag er dette nummers ”Formandsfokus” en del af tema-
et om ”En sikker fremtid”, og af samme årsag handler artiklen om en 
delelærling.

- Vi deler et fælles ønske i branchen om, at vores lærlinge skal have 
en bred uddannelse. Derfor synes jeg, det er spændende, at man i 
branchen prøver kræfter med delelærlinge-aftaler. Netop så man kan 
forene de kompetencer, som vores respektive medlemsvirksomheder 
ligger inde med, og så virksomheder med et mere snævert arbejds-
område også kan nyde godt af den investering, det er at have køletek-
nikerlærlinge, udtaler Thomas Panum. 

Danfrig A/S og Advansor A/S har med køleteknikerlærlingen Mads 
Riis for første gang prøvet kræfter med en delelærlingeordning. Det 
er netop for at fremtidssikre branchen – og deres egne virksomheder.

Formandsfokus: 
Den gode lærling

Guldager A/S
Hejrevang 1-5
3450 Allerød

Industriel vandbehandlingIndustriel vandbehandling
- hele vejen rundt- hele vejen rundt

Med Guldager som leverandør behøver du kun at henvende dig ét sted. 
Vi dækker alle dine behov indenfor industriel vandbehandling:

• Special additiver, know-how og service til din dampkedel, dit kølesystem
eller dit procesanlæg

• Dimensionering, rådgivning og levering af filtre, blødgørings- og RO-anlæg
samt desinfektionsudstyr

• Installation, reparation og servicering af dine vandbehandlingsanlæg

• Korrosionsbeskyttelse af fabrikkens brugsvand, desinfektion og legionella
kontrol i drikkevand

• Industrirens af vekslere, anlæg og rørværk - f.eks. regelmæssig rengøring 
af havvekslere

• Korrosionsbeskyttelse af nedgravede stålrør samt nedgravede beton-
 konstruktioner

Guldager - Full Service Provider

Full Service Provider betyder, at du har mange mulig-
heder at vælge mellem - uanset opgavens art. 

Eller sagt på en anden måde: 

Guldager: Én leverandør - mange løsninger

Samtidig bliver du tilknyttet samme person - også 
uanset opgavens art.

Det kalder vi One Point Of Contact.

Ring til os på 48 13 44 00 og hør mere om, 
hvordan vi kan hjælpe dig - fra start til slut.

Tlf.: 48 13 44 00
salesdk@guldager.com
www.guldager.com

Dampkedler - kølesystemer - fjernvarme - procesanlægDampkedler - kølesystemer - fjernvarme - procesanlæg

”Skal jeg være elektriker eller køle- 
tekniker?” 

Det spørgsmål havde Mads Riis ad flere 
omgange stillet sig selv, inden han star-

tede på Den Jydske Haandværkerskole 
(DJH). 

- Efter jeg var startet blev det ret hurtigt 
klart for mig, at jeg skulle være køletek-

Danfrig og Advansor deles om Mads

Mads Riis er i køleteknikerlære hos Danfrig A/S… og hos Advansor A/S. 
Han er nemlig den første delelærling, som både Danfrig og Advansor 
har haft. Til gengæld er han næppe den sidste. Både Danfrig, Advan-
sor og Mads selv oplever nemlig, at delelærlingeaftaler giver rigtig god 
mening.
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niker. For her får du jo også lov til at lege 
lidt med el. Og så meget andet også, 
fortæller Mads Riis. 

Han kendte til køleteknik i forvejen, da 
hans far også arbejder med en gren in-
den for køleteknik. Ikke som køletekni-
ker, men som teknisk direktør.  

- Jeg har altid syntes, køleteknik lød 
spændende. Og jeg vidste også, at jeg 
skulle lave noget, hvor jeg brugte mine 
hænder, fortæller Mads Riis.

Netop af grunden, at ”det lød spænden-
de”, søgte Mads Riis også læreplads hos 
Danfrig A/S. Det var dog uden at vide, 
at han også ville komme i lære hos pro-
duktionsvirksomheden Advansor A/S. 

- Jeg ved ikke, hvordan det kom i stand, 
men jeg er glad for det, fortæller Mads 
Riis. 

Hvordan det kom i stand, kan Morten 
Doktor, serviceleder hos Danfrig, og 
Torben Nissen, Operations Director hos 
Advansor A/S, svare på. De spiller nem-
lig en vigtig rolle for, at aftalen om en 
delelærling er kommet i stand. 

Indblik i anlægget 
Mads Riis har tilbragt de første 
fire måneder af sin læretid hos 
Advansor i Brabrand og har 
siden den 14. november væ-
ret hos Danfrig i Skanderborg. 
Her skal han være indtil januar 
2024, hvor han igen skal fire 
måneder til Advansor. 

Tanken bag netop denne op-
deling af hans læretid er, at han 
skulle nå at få et godt indblik i 
opbygningen af anlæg, inden 
han kom ud ”i marken”. 

- Det, vi ofte ser – og det kan jeg 
også huske, fra jeg selv startede i lære i 
sin tid –, er at man nærmest ikke aner, 
hvad et køleanlæg er, når man starter 
i lære. Så det her med, at man ser, for 
eksempel hvordan en kompressor er 
spændt fast, og hvordan tingene ser ud 
nedenunder isoleringen, det, synes jeg, 
har mega meget værdi. For så har han 
også nemmere ved at tage imod den 
viden han får, når han kommer ud på 
service- og installationsopgaver, fortæl-
ler Morten Doktor. 

I de fire måneder Mads Riis har væ-
ret hos Advansor, har han netop været 
i deres mekaniske afdeling, hvor han 
har fået et godt indblik i blandt andet h 
log p-diagrammer, lean-principper, va-
re-flow og opbygningen af anlæg. Når 
han vender tilbage til januar 2024, skal 
han have særligt fokus på el-delen. 

- Her skal han lære mere om isolerings-
principper, og konsekvensen af dårlig 
isolering, endvidere skal Mads være en 
del af vores dygtige el-montage med 
fokus på kabel- og el-tavle-montage, 
fortæller Torben Nissen. 

Aftalen om at dele Mads Riis læreperio-

de op på denne måde, er en vurdering 
af, hvad der vil give ham det bedst muli-
ge faglige afsæt.

- Vi kan overveje, om forløbet hos Ad-
vansor skal være kortere eller længere, 

men det kan vi evaluere på, når vi 
kommer længere hen. Mads er jo 
den første dele-lærling, vi har, for-
tæller Morten Doktor. 

Mads kan mere 
Netop fordi Mads Riis er den første 
delelærling, Danfrig og Advansor 
har, kan de ikke vide, om opbyg-
ningen af delelærlingeforløbet gi-
ver mening. Fornemmelsen er dog 
indtil videre god. 

- Siden han kom tilbage fra Advan-
sor, har han kun fået ros af montø-
rerne. De synes, han kan mere, end 
hvis han bare var kommet direkte 
fra skolebænken, fortæller Morten 
Doktor. 

Aftalen var også nem at få på plads, for-
tæller han. Efter Advansor og Danfrig 

var blevet enige om, hvordan de ville 
stykke Mads Riis’ lærlingeforløb sam-
men, skrev de blot til Den Jydske Ha-
andværkerskole. 

- Vi skrev til skolen, at han skulle være 
en kombinationselev med de konkre-
te tidspunkter, han skulle være ved os 
hver især. Skolen har så udfærdiget 
en kontrakt, hvor vi begge står på, og 
som vi begge – og Mads – har under-
skrevet. Det er gået ret nemt, fortæl-
ler Morten Doktor. 

Bæredygtig værdi  
Danfrig og Advansor har været sam-
arbejdspartnere i lang tid, derfor gik 
det nemt med at få en intern aftale i 
hus. Også fordi begge virksomheder 
prioriterer bæredygtighed højt. 

Advansor gennem deres bæredygti-
ge produkter, produktion og arbejds-
miljø, og Danfrig gennem deres ud-
dannelse af lærlinge.

- Danfrig sætter en ære i at uddanne 
lærlinge, fordi der også skal være nogen 
til at servicere branchen om 10 år. Ved 

Morten Doktor, 
Serviceleder i 
Danfrig Vest. 

Torben Nissen, 
Operations 
Director hos 
Advansor. 

Mads Riis’ 
læretid er delt 
mellem Advan-
sor i Brabrand 
og Danfrig i 
Stilling. 
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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

at dele en lærling med Advansor, får vi 
en førsteårslærling til Danfrig, som kan 
gå ud og fejlsøge fra dag ét, fordi han 
forstår, hvordan et anlæg er bygget op. 
Det er en kæmpe fordel, udtaler CEO for 
Danfrig, Kerim Aydin. 

Advansor har flere folk med køletekni-
kerbaggrund ansat i deres virksomhed, 
men det har ikke været ”nok” til, at de 
tidligere har villet uddanne lærlinge. 

- Det at tage lærlinge stemmer overens 
med vores værdier om at tage sam-
fundsansvar og tænke bæredygtigt. 
Selvom vi har mulighed for at tage lær-
linge ind, mener vi ikke, vi kan give dem 
det, de skal bruge, når vi kun bygger an-
læg herude. Til gengæld giver det god 
mening i en delelærlinge-ordning, siger 
Torben Nissen.  

Han tilføjer: 

- Vi vil rigtig gerne støtte uddannelsen 
af kølemontører, da vi tror på, at der i 

fremtiden vil være brug for endnu flere 
folk til at installere bæredygtige kølean-
læg og varmepumper.  

Derfor, og fordi erfaringerne med afta-
len indtil videre er gode, er både Danfrig 
og Advansor meget åbne over for at ind-
gå delelærlingeaftaler igen – også med 
andre virksomheder (se faktaboks). 

CO2 er fremtiden
Set fra Mads Riis’ perspektiv lader ord-
ningen med at dele hans læretid op til 
at være en god idé. 

- Det er svært at sige, hvad jeg helt kon-
kret har fået ud af at være ved Advansor, 
før jeg kom ud på opgaver hos Danfrig, 
men jeg har bare en anden forståelse 
af de anlæg, vi arbejder med. Det er 
fedt, siger Mads Riis, hvis ambitioner for 
fremtiden er tydelige: 

- Jeg vil gerne arbejde mere med CO2-an-
læg. Det er fremtiden, tænker jeg. 

Skal jeres virksomhed også have  
en delelærling? 
Både Danfrig og Advansor vil ger-
ne indgå flere delelærlingeaftaler i 
fremtiden – og ikke kun med hin-
anden. 

Torben Nissen, Operations Director 
hos Advansor opfordrer branchen 
til at tage fat på Advansor, hvis man 
kan se en idé i, at at en eksisteren-
de eller kommende lærling tager 
en del af sin uddannelse hos dem. 
Kontakt: 70 25 00 30. 

Serviceleder Morten Doktor og 
CEO Kerim Aydin opfordrer ligele-
des branchen til at tage fat på dem, 
hvis de ser en idé i at dele en ek-
sisterende eller kommende lærling 
med Danfrig. Det kan for eksempel 
være, hvis man selv arbejder med 
et mindre område inden for køl, 
men gerne vil give sin lærling et 
indblik i en bredere pallette af kø-
lebranchen. 
Kontakt: ka@danfrig.dk. 
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Da HighLow Pressure ApS for omtrent 
halvandet år siden startede op, blev de 
ringet op af en sælger fra et forsikrings-

selskab. Han gav direktør Peter Wagner 
Holst et tilbud på en forsikringsaftale, 
som efter sigende var alt, virksomhe-
den behøvede. 

Da HighLow Pressure et år senere 
meldte sig ind i Dansk Køl & Varme og 
takkede ”ja” til at blive kontaktet af for-
sikrings- og pensionsmæglervirksom-

heden, Ensure, fik Peter Holst sig dog 
en grum overraskelse, fortæller han. 
- Efter jeg havde snakket med Michael 

fra Ensure og givet ham 
skriftlig tilladelse til at 
kigge vores forsikringer 
igennem, ringede han 
mig op få dage efter og 
fortalte, at vores virk-
somhed ikke havde en 
ansvarsforskring. Tænk 
sig, vi havde kørt et helt 
år uden en ansvarsfor-
sikring, fortæller Peter 
Holst oprevet og tilføjer: 

- Heldigvis havde vi ikke 
haft en skade i løbet 
af det år, for det kunne 
have kostet os millioner. 

Michael Moesgaard fra 
Ensure tog sig af sagen om virksomhe-
dens manglende ansvarsforsikring og 
sammensatte på baggrund af virksom-
hedens øvrige behov en forsikringsaftale 
med bedre dækning og til en bedre pris.

- Det, vi sparede ved at lade Ensure 
sammensætte vores forsikringsaftale, 
gjorde faktisk, at vi kunne få sammen-

- Det kunne have 
kostet os millioner 
Før HighLow Pressure ApS meldte sig ind i Dansk Køl & Varme og kom i 
kontakt med forsikrings- og pensionsmæglerne hos Ensure, var de ble-
vet fejl-vejledt af et forsikringsselskab: De havde drevet virksomhed i et 
helt år uden en ansvarsforsikring. Det er en af de forsikringsfælder, som 
mange - uden professionel rådgivning kan falde i, mener direktør Peter 
Wagner Holst.

sat en rigtig god pensionsaftale for de 
samme penge, som vi havde betalt for 
KUN den gamle forsikringsaftale, for-
tæller Peter Holst.

Ikke ”bare” pension
I juni 2022 fik Peter Holst en blodprop. 
Han tog heldigvis ikke skade af den og 
startede op på arbejde allerede dagen 
efter, han kom hjem fra sygehuset. Men 
havde han været så uheldig, at han skul-
le sygemeldes for en længere periode, 
havde virksomheden ikke fået nogen 
kompensation gennem deres oprinde-
lige forsikringsaftale. 

- Vi havde en sundhedsforsikring, men 
den kompenserer åbenbart ikke for no-
get som helst. Det gør den pensions-
forsikring, vi har fået gennem Ensure til 
gengæld. Hvis en af os, Gud forbyde det, 
skulle få en blodprop, en kræftsygdom 
eller lignende, så bliver virksomheden 
kompenseret, fortæller Peter Holst. 

Havde HighLow Pressure haft deres nu-
værende pensionsaftale gennem En-
sure, havde de fået et beløb udbetalt for 
Peter Holsts ”kritiske sygdom”. Det er 
nemlig et af de elementer, som en fir-
mapensionsaftale kan dække – modsat 
en sundhedsforsikring. 

- I en lille virksomhed som vores, er vi 
dybt afhængige af hinanden. Derfor 
kan det gå slemt ud over virksomhe-
den, hvis vi som ansatte ikke er dækket 
ordentligt ind, siger Peter Holst. 

Mere tid til kerneopgaven
Ikke nok med, at HighLow Pressure er 
blevet bedre dækket gennem deres af-
tale med Ensure, så har HighLow Pres-
sure også fået mere tid til kerneopga-
ven: Nemlig deres kunder. 

- Vi var udsat for et tyveri ude på en ar-
bejdsplads, og der skulle vi bare ringe til 
Michael, så tog han sig af det. Havde vi 
skullet gennem vores oprindelige for-
sikringsselskab, havde det både taget 
tid og været bøvlet på grund af telefon-
køer og papirarbejde, fortæller Peter 
Holst og tilføjer: 

- Den tid, vi sparer på at sidde med den 
slags, er lig med mere tid til kunderet-
tede opgaver. Samtidig kan man heller 
ikke sætte en pris på den tryghed, som 
det giver, at Ensure tager sig af det. 

Alene af årsagen ”tryghed” mener Peter 
Holst, det er en stor fordel for alle instal-
latør- og servicevirksomheder at benyt-
te sig af Ensure.

Hvem er Ensure? 
Medlemmer af Dansk Køl & Varme kan 
få en gratis gennemgang af deres for-
sikrings- og pensionsforhold gennem de 
fire afbildede herrer fra Ensure. På bag-
grund af Ensures gennemgang, kan de 
sammensætte en forsikrings- og pensi-
onsaftale, som er tilpasset den enkelte 
virksomheds behov 
Læs mere om Dansk Køl & Varmes sam-
arbejde med Ensure på hjemmesiden 
under ”Medlemsfordele”. 
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DET FAGLIGE

Information 
og faglige 

spørgsmål

H
JØ

RN
E

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

Ligeså vel som Dansk Køl & Varmes 
Årsmøde er en tilbagevendende begi-
venhed, så er ERFA-møderne i landets 
regioner. 

Siden forrige temp-udgivelse har blot 
to ud af fem ERFA-regioner afholdt de-
res ERFA-møder. Det er Region Nord-

jylland og Region 
Sjælland. De kunne 
derfor nå at ønske 
deres regionale 
branchefæller en 
god jul.

De øvrige regio-
ner må ”nøjes” 
med at ønske 
”godt nytår”. 

De afholder nemlig først deres ER-
FA-møder i januar. De eksakte dato-
er kan findes på Dansk Køl & Varmes 
hjemmeside under ”Medlemsfordele” 
→ ”Årsmøde, ERFA-møder og kurser”. 

Region Nordjyllands ERFA-møde fandt 
sted i Vrå Bryghus & Bryggeri. Udover 

den gode humle, som deltager-
ne havde mulighed for at sma-
ge på efter ERFA-mødet, bestod 
ERFA-mødet af et oplæg fra po-
litiassistent Peter Rasmussen fra 
Nordjyllands Politi, som fortalte 
om reglerne for erhvervskørsel. 
For hvordan er det lige med køre-/
hviletidsbestemmelserne, og skal 
man have FG-bevis? Det og mere 
til fik deltagerne opsummeret på 
mødet sammen med ”det seneste 
nye” fra Dansk Køl & Varme. 

Sidstnævnte var også et punkt 
på Region Sjællands ERFA-møde 
sammen med et oplæg fra Rikke 
Skjødt, Teknisk chef hos H. Jessen 
Jürgensen. Hun kom ind på, hvad 
man kan gøre, hvis man har en 
kunde, som er modvillig over for 

at skifte til anlæg med brandbare kø-
lemidler. Hertil skitserede Rikke Skjødt 
en række muligheder for, hvordan man 
kan håndtere situationen med kunden 
samt gik i dybden med definitionen 
”brandbar”.  
Du kan altid finde referater og slides fra 
Dansk Køl & Varmes ERFA-møder på 
hjemmesiden – samme sted, hvor du 
finder datoerne for næstkommende 
ERFA-møder. 

Glædelig jul og godt nytår 
til alle ERFA-regioner!

Idéen med en dele-lærling er, at to el-
ler flere virksomheder kan deles om 
uddannelsen af en eller flere lærlinge. 
Fordelene ved dét fortæller Danfrig og 
Advansor om i denne udgaves ”For-
mandsfokus”. Det er nemlig en smart 
løsning, hvis de involverede virksomhe-
der ikke selv har kapacitet nok til at ud-
danne en lærling eller ikke har bredde 
nok i deres arbejde til det.

For at kunne uddanne en lærling skal 
virksomheden imidlertid godkendes 
som uddannelsessted, og det forud-
sætter blandt andet en ISO 9001-certi-
ficering. Et medlem har derfor spurgt 
Dansk Køl & Varme, om det er nok, at 
den ene af de to virksomheder er ISO 
9001-certificeret, og at det så på den 
måde er den certificerede virksomhed, 
der ”står på mål for”, at lærlingen 
uddannes efter bogen.

Men den går desværre ikke. Når der 
indgås en uddannelsesaftale, kontrolle-
rer Industriens Uddannelser, om lærlin-
gens kommende arbejdsplads(er) lever 

op til alle kravene til et uddannelses-
sted, og her er ISO 9001-certificering et 
af kravene.

Hvis man ønsker at være med til at tage 
en dele-lærling, men mangler en ISO 
9001-certificering, er det altså nødven-
digt at gennemføre en certificering. Det 
behøver til gengæld heller ikke være 
så kompliceret. Dansk Køl & Varme til-
byder en skabelon til ISO 9001-certifi-
cering, som medlemmer kan finde på 
hjemmesiden under ”Medlemsfordele” 
→ ”ISO 9001-certificering”. Vi har des-
uden en god medlemsaftale med en 
standardiseringskonsulent, Elisabeth 
Persson, der kan hjælpe virksomhe-
den igennem processen. Hende kan du 
også læse mere om på siden.

Kan man nøjes med én ISO 9001 
til en dele-lærling?
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Vi har samlet en række informationer 
om, hvordan du eller dine medarbejde-
re får det nye Type 1-certifikat; herunder 
hvilke konkrete kurser du skal tage, alt af-
hængigt af hvilket certifikat du har. 

Dem finder du på vores hjemmeside un-
der ”Regler og lovgivning” → ”Nye certifi-
kater til kølemontører”. 

Vil du have det nye 
Type 1-certifikat?
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Tunge løft kan opstå i arbejdet i forskel-
lige situationer. Det har ikke kun at gøre 
med tunge genstande, men også ar-
bejdsstilling og omgivelserne der, hvor 
løftet foretages. Tunge løft er omfattet 
af Arbejdsmiljøloven, og virksomheden 
kan drages til ansvar, hvis der opstår en 
arbejdsskade på grund af et tungt løft.

Derfor – og af hensyn til medarbejderne 
– er det vigtigt at være opmærksom på 
tunge løft i arbejdet. Det ytrer lærling 
hos Coromatic A/S, Nicole Højdorf, også 
sin holdning til på side 12-19 her i bladet. 
Arbejdstilsynet har udarbejdet en vej-
ledning (vejledning D.3.1 som man kan 
finde på www.at.dk), der giver nogle 
forklaringer af, hvordan Arbejdstilsynet 

mener, at kravene i Arbejdsmiljøloven 
kan opfyldes.

I forhold til løft af genstande, som jo kan 
forekomme i kølebranchen, viser vejled-
ningen nedenfor en illustration af, at det 
ikke kun handler om den løftede gen-
stands vægt, men også afstanden man 
løfter den i. Jo længere væk, jo lavere 
vægt kan tolereres.

Det røde område i grafikken nederst 
til venstre på siden er løft, der vurderes 
som sundhedsskadelige. Ved de gule 
løft skal man vurdere omstændighe-
derne nærmere og bør tage forholds-
regler (for eksempel brug af bæresele 
eller løfteredskaber). Grønne løft er nor-

malt ikke problema-
tiske, men det kom-
mer igen an på, om 
der er andre faktorer 
end selve løftet, som 
kan skabe en risiko.

Vejledningen om-
handler i øvrigt også 
træk og skub, som 
under uheldige om-
stændigheder kan 
have lignende hel-
bredsmæssige kon-
sekvenser som ved 
et tungt løft. Det er 
derfor en god idé at 
læse ATs vejledning 
og tage den med 
ind i de regelmæs-
sige vurderinger af 
arbejdsmiljøet på ar-
bejdspladsen.

Hvor meget må en medarbejder løfte på?

Tæt ved krop Underarmsafstand 
ca. 30 cm

3/4 armsafstand 
ca. 45 cm

50 kg

11 kg

30 kg

15 kg

7 kg
3 kg

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.



Vi er her 
for at hjælpe


