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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 

Politikere i 
praktik
På det seneste ERFA-møde i midtjyl-
land kom der et interessant forslag 
frem: Et forslag om at sende undervise-
re og andet personale på Den jyske Ha-
andværkerskole i et praktikophold hos 
medlemsvirksomhederne. Den idé var 
der stor tilslutning til hos de fremmødte 
medlemsvirksomheder, og hvorfor ikke 
også? Det er da en god idé at øge kend-
skabet til hinanden så virksomheder-
ne ikke alene kommer på skolen med 
deres lærlinge og til efteruddannelse, 
men at skolens folk også 
kommer ud på virksom-
hederne. Sådan kan man 
etablere et tættere samar-
bejde og styrke forståelsen 
for hinandens situation.

Idéen kunne også godt 
tåle at blive brugt på an-
dre områder. Hvad med for eksempel 
at sende embedsmænd fra Arbejdstil-
synet, Miljøstyrelsen, Energistyrelsen, 
Sikkerhedsstyrelsen – og hvem af de 6 
ministerområders myndigheder som 
vi ellers reguleres af - i praktikophold i 
kølefirmaer? Det kunne jo være, at de 
så opdagede, at virkelighedens verden 
stiller helt anderledes, konkrete krav 
end staten: Krav om at levere mest mu-
ligt til kunden og spilde mindst mulig 
tid på formaliteter. Eller embedsmæn-
dene  kunne blive vidner til det wild 
west, der regerer på en del af markedet, 
hvor love og regler groft bliver overtrådt 
af tvivlsomme virksomheder.

Og for nu at føre tanken helt igennem, 
så kunne man jo invitere politikere fra 
det nyvalgte Folketing til et lignende 
praktikophold. Måske går det så dér op 
for dem, hvilket stort bidrag kølebran-
chen faktisk yder for at holde Danmark 
kørende som moderne, højteknologisk 
samfund? Eller hvor stort potentialet for 
at mindske udledningerne af drivhus-
gasser egentlig er, hvis man ville tage 
tyren ved hornene og rydde banen for 
de hindringer, der stadig findes for den 

grønne omstilling af køle-
anlæg og varmepumper.

Det ville også være skønt 
at sende en kølemand den           
anden vej: Ind i Folketin-
get. Tænk engang, hvis det 
kunne lade sig gøre, men 
der er nok ikke mange kø-

lefolk, der har tid til det. Og i øvrigt ville 
han jo nok gå ned i løn…

Realistisk eller ej, så er idéen dog god 
nok: Lad os skabe udveksling af perso-
ner imellem flest mulige af siloerne, så 
der bliver en bedre gensidig forståelse. 
Jeg håber, at mange af medlemmerne 
vil sige ja tak til en lidt usædvanlig prak-
tikant, hvis chancen byder sig.

Søren Bülow
Direktør, Dansk Køl & Varme

”Lad os skabe 
udveksling af 

personer imellem flest 
mulige af siloerne, så 
der bliver en bedre 

gensidig forståelse. ”
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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

Den grønne omstilling, digitale udvikling 
og det fortsat stigende behov for flere 
køleteknikere er udfordrende for køle- og 
varmepumpebranchen. 

Disse problemstillinger kræver, at branchen 
omstiller sig. Eller, faktisk, at den allerede har 
omstillet sig og er forberedt på endnu mere 
omstilling.

Det kan de medlemmer, som dette num-
mers tema rummer, skrive under på. 
Til gengæld kan de heldigvis også skrive 
under på, at nye udfordringer samtidig er lig 
med nye muligheder.  Det er netop, fordi de 
opfordrer til nytænkning… og dermed til et 
større vækstpotentiale for virksomheden. 
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Det er noget værre bøvl at få imple-
menteret et nyt IT-system i sin virksom-
hed. Dels går der meget tid med det, og 
dels kan det være en dyr fornøjelse. Men 
når det kører, så er det til gengæld fedt.

Det påpeger direktør for Multi Køl & 
Energi A/S, Bent Møller.

- Det er smart, at vores installatører og 
teknikere kan scanne en stregkode og 
så blive præsenteret for eksempelvis de 
relevante servicerapporter og manualer 
for den pågældende kunde. Uden at 
bruge en masse tid på at lede efter det. 
Arbejdstid er dyrt i dag, så hvis du kan 
springe nogle trin over på den måde, 
har det stor betydning for virksomhe-
den, fortæller Bent Møller.

IT er en stor del af virksomhedens hver-
dag, påpeger han, og derfor er han og 
de øvrige partnere i Multi Køl & Energi 
også åbne over for råd udefra. 

- Alle de gode input, vi kan få ind til for-
bedringer, er vi interesserede i, for vi går 
unægteligt i retning af mere digitalise-
ring. Derfor sagde vi også ’ja’ til samar-
bejdet med bachelorgruppen, fortæller 
Bent Møller. 

Den bachelorgruppe, han refererer til, 
består af Carl-Emil Sandbo, Emil Skjødt, 
Christian Holm og Kasper Møller fra 
Økonomi og IT-uddannelsen på Er-
hvervsakademi Århus. 

De har undersøgt Multi Køl & Energis 
”digitale modenhed” og har heraf vur-
deret, hvad der skal til, for at virksomhe-
den kan lykkes endnu bedre med deres 
digitale udvikling. 

Forandringspotentiale 
Begrebet ”digital modenhed” rummer 
elementerne strategi, ledelse, organisa-

tion og teknologi. Hvor digitalt moden 
man er, afhænger af, i hvilket omfang 
man tænker IT-systemer ind i sin virk-
somhed: Om man har et ERP-system, 
om IT er en ”partner”, der bidrager til at 
effektivisere og optimere virksomhe-
dens drift og strategi og/eller om an-
vendelsen af IT gør, at man kan tilbyde 
nye løsninger til kunderne. 

Det fortæller Carl-Emil Sandbo, Emil 
Skjødt, Christian Holm og Kasper Møller. 

- Generelt ligger kølebranchen på de 
begyndende eller moderate stadier for 
digital modenhed. Derfor var det også 
spændende for os at arbejde med; for 
så kunne vi nemmere komme med for-
slag til håndgribelige forbedringsmulig-
heder, siger Christian Holm. 

- Og så er det også nemmere at skabe 
en konkurrencefordel og vækste i bran-
chen, tilføjer Carl-Emil Sandbo.

Dialogen med Multi Køl & Energi blev 
etableret gennem Kasper Møller. Hans 
far er nemlig Bent Møller, direktør for 
Multi Køl & Energi. 

- Han sagde, at vi kunne få lov til at snak-
ke med både ledere, de ansatte og ge-
nerelt få adgang til stor viden om virk-
somhedens digitalisering. Det var fedt, 
for vi gik efter at kunne få de største 
inputs og indsigter fra den virksomhed, 
vi arbejdede med. På den måde kunne 
vi bedre komme med råd, som virksom-
heden rent faktisk kunne bruge til no-
get, fortæller Kasper Møller. 

- Vi har fået ekstremt meget materiale 
fra Multi Køl. Vi har fået alt, vi har efter-
spurgt, tilføjer Christian Holm. 

Standardløsninger og tid
Multi Køl & Energi har brugt godt og vel 

Multi Køl & Energi A/S har i takt med, at virksomheden er vækstet over 
de seneste år, tænkt digitale initiativer ind i driften af virksomheden. 
Det, mener direktør Bent Møller, er vigtigt, om end han samtidig på-
peger, at det kan være en jungle at navigere i IT-markedet. Derfor har 
han og resten af Multi Køl & Energi været åbne over for initiativer udefra. 
Herunder senest fra en bachelorgruppe fra Erhvervsakademi Århus, der 
har undersøgt virksomhedens digitale udviklingspotentiale.

Digital transformation 
for fremtiden



et år på at få implementeret et nyt IT-sy-
stem i deres virksomhed. 

- Vi har nogle ansatte, der er bedre til IT 
på brugerniveau end andre, men der er 
langt fra brugerniveau til at kunne lave, 
ændre og styre et program. Så hele 
den sammenføring, der har været mel-
lem vores virksomhed og universalpro-
grammet, har været både udfordrende 
og tidskrævende. Også selvom vi har 
haft folk udefra inde over det, fortæller 
Bent Møller. 

Det er dog desværre en forudsætning 
for digital transformation af en større 
virksomhed, at det kræver tid og res-
sourcer, påpeger de fire nyligt uddan-
nede bachelorer. 

- Selvom man tænker, det er smart med 
et system, der er skræddersyet til ens 
virksomhed, er der desværre også større 
sandsynlighed for, at systemet crasher, 
eller at man skal bruge mange penge 
på at få det tilpasset, når der kommer 
en opdatering. Der er en grund til, at der 
findes standarder, så selvom de kræver 
mere på justeringsfronten i starten, vil 
det på længere sigt være mere gavnligt 
for virksomheden at bruge dem, fortæl-
ler Emil Skjødt og tilføjer: 

- Man skal hellere gå i gang før end se-
nere. Hvis du først går i gang, når kon-
kurrenterne er blevet digitaliserede, så 
er du allerede 1-2 år bagud – og vil blive 
ved med at være det. 

Klar, parat, start 
Da de fire unge mænd havde afleveret 
deres bachelorprojekt, præsenterede 
de deres resultater for Multi Køl & Energi 
og gav dem adgang til deres opgave. 

- De skal have ros for, hvor konkrete de-

res forslag til udvikling er, og meget af 
det kunne vi enten også genkende eller 
havde vi også selv noteret os, at vi skulle 
arbejde videre med. Men det var vel at 
mærke kun en lille time, vi havde til at 
snakke om deres fund, så vi har stadig 
til gode at gå i dybden med det, de har 
skrevet, fortæller Bent Møller og tilføjer: 

- Vi har en lang liste, som vi selv har ud-
arbejdet med, hvad vi gerne vil udvikle 
på. Vi kommer til at bruge deres opgave 
til både at sammenligne de ting, vi har 
på vores liste og til at få ny inspiration til 
andre vigtige punkter.

Netop fordi Multi Køl & Energi har givet 
bachelorgruppen så meget data, kunne 
de fire bachelorer være meget konkrete 
i deres forslag til en digital transformati-
on af virksomheden. 

- Vi har valgt nogle initiativer, som pas-
sede til deres virksomhed, og en ræk-
kefølge, som passer til, hvor de er på 
skalaen for digital modenhed. De initi-
ativer, vi har valgt, kræver ikke en højere 
uddannelse, men er relativt simple at 
få implementeret, fortæller Christian 
Holm. 

Fokus på digital udvikling
Alle de initiativer, som bachelorgruppen 
foreslår, handler i grove træk om at ska-
be mere struktur i virksomheden. 

- Det handler groft sagt om, hvordan 
man tænker fremad frem for at ”slukke 
ildebrande”; altså at tænke fem år frem 
for et halvt år frem, fortæller Emil Skjødt 
og tilføjer: 

- Det kunne generelt være gavnligt for 
branchen at vide mere om de mulighe-
der, som det giver at være ”digitalt mo-
den”. Men det er bare en af de ting, der 

Carl-Emil Sandbo, Emil Skjødt, Christian Holm og Kasper Møller 
fra Økonomi og IT-uddannelsen på Erhvervsakademi Århus. 
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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

Frank Salomonsen 
Sælger
+45 53 76 18 60

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
I TOPKVALITET FRA QSANTEC & INABA

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

ofte kommer nederst i bunken i en travl 
hverdag. 

For Multi Køl & Energis vedkommende 
har de imidlertid haft et tilbagevenden-
de fokus på digital udvikling – også selv-
om de har haft travlt og er vækstet. 

- Vi har forsøgt at prioritere digitale løs-
ninger undervejs i, at vi er vækstet, men 
det er en jungle at finde rundt i digitale 
systemer.  Vi har prøvet lidt forskellige 
løsninger over tid, men selvom du får 
eksterne konsulenter og projektledere 
ind udefra, så kommer du ikke udenom, 
at det er en lang proces at implemente-
re det i virksomheden, siger Bent Møller 
og tilføjer: 

- Det tager minimum et år at skifte til 
et nyt system, og i løbet af det år, når 
du også flere gange at tvivle på, om 
det overhovedet kommer til at fungere. 

Men det er lækkert, når det virker, og 
det er en fantastisk hjælp. Jo hurtigere 
vi kan finde frem til de mange instruk-
ser og manualer, vi har for det, vi laver, 
og genbruge dem, jo mere fortjeneste 
får vi i sidste ende. 

Set med bachelorgruppens øjne har 
Multi Køl & Energi et stort udviklings-
potentiale og dermed også gode mu-
ligheder for at blive endnu mere digitalt 
modne. 

- Hvis de lykkes med at implementere 
nogle af de her initiativer, vi har foreslået 
dem, så vil det styrke deres fundament 
for fremtiden. For det er kun et spørgs-
mål om tid, før selv de mest konserva-
tive virksomheder kommer med på 
beatet, og så vil Multi Køl & Energi være 
et eller flere skridt foran, siger Carl-Emil 
Sandbo.
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Affaldssortering, olie-
afdrypning og ’en halv 
million kilometer i en 
benzinbil’
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”Vi har lært om Verdensmålene i skolen 
i dag!” 

Nogenlunde sådan lød de ord, som se-
nere skulle vise sig at være startskud-
det for Køletek ApS’ arbejde med Ver-
densmålene. 

Direktør Nigel Hutchinsons og kontor-
assistent Mandy Elmeskovs respektive 
børn havde nemlig for omtrent tre år 
siden en emneuge på deres folkeskoler 
om FN’s 17 Verdensmål for Bæredygtig 
udvikling.

Det var samtidig med, at de to direktø-
rer for Køletek, Jesper Elmeskov og Ni-
gel Hutchinson, havde besluttet sig for, 
at de skulle definere deres forretning og 
dens ambitioner for fremtiden. 

- Vi fik besøg af et advisory board til en 
snak om, hvordan vi kunne udvikle vo-
res forretning. For det er fint nok, vi ger-
ne vil lave køleanlæg, men hvad vil vi 
mere end det. Det spørgsmål skal man 
pludselig forholde sig til, når man ger-
ne vil skrive det på en hjemmeside, og 
det var her, vi blev opmærksomme på 

Verdensmålene, fortæller Jesper 
Elmeskov. 

Køletek har siden de startede op i 2016 
arbejdet ud fra tesen om at lave de rig-
tige løsninger første gang. Netop for at 
gøre landets køle- og varmepumpeløs-
ninger mere bæredygtige. 

- På den måde kan man sige, at Ver-
densmålene allerede passede godt på 
vores virksomhed, siger Jesper Elme-
skov. 

Efter en grundig gennemgang af de 
17 Verdensmål fandt Køletek, at Ver-
densmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og 
produktion passede godt på 
deres virksomhed. Vel at mær-
ke på de aspekter, der handler 
om ansvarligt forbrug. 

- Vi er ikke en produktionsvirk-
somhed, så vi kan ikke styre, 
hvordan anlæggene og deres 
komponenter bliver produce-
ret, men vi kan tage et aktivt 
valg om, hvilke løsninger, vi kø-
ber ind på, og hvordan vi hånd-
terer produkterne, når vi får 
dem, bruger dem og returnerer 
dem, siger Nigel Hutchinson. 

Ansvarligt og bæredygtigt forbrug
På en aflåst plads uden for Køleteks 
kontorlokaler finder man en bunke af 
rør til genbrug, fire containere med 
henholdsvis mærkaterne: ”Jern”, ”Kob-
ber”, ”Rustfrit stål” og ”Elektronik” samt 
et overdækket hjørne med en olie-af-
drypningsstation. 

- Vi tager vores affald med hjem, når vi 

er ude på opgaver, så vi 
nemmere kan sortere det 

og sørge for, at det bliver gjort 
ordentligt. Det er nemlig langt fra en 
selvfølge, viser vores erfaring, fortæller 
Nigel Hutchinson og tilføjer: 

- Det begynder helt nede i de enkelte 
monteringer, hvor det er så let at smi-
de alt affaldet i den samme pose eller 
container. Med den her arbejdsgang i 
baghovedet lykkes vi med at få sorteret 
affaldet. Først ude på opgaverne, og så 
igen, når vi kommer hjem. 

Jesper Elmeskov påpeger, at det er en 
blanding af rutinepræget praksis og 
det faktum, at alle deres medarbejdere 
er og har været med til at sparre om og 
udvikle på Køleteks sorteringspraksis, 
der gør, at de kan lykkes med at arbejde 
for Verdensmål nr. 12.  

- Vi er slet ikke afvisende over for, at vi 
kommer til at lægge en strategi for fle-

De to direktører for Køletek ApS, 
Nigel Hutchinson og Jesper El-
meskov, vil køle Danmark grøn-
nere. Det er sloganet på deres 
hjemmeside, og det er dét, 
deres arbejdspraksis centrerer 
sig omkring. Derfor har Køle-
tek lagt en strategi for FN’s Ver-
densmål for bæredygtig udvik-

ling, og derfor gør de en dyd ud 
af vejlede deres kunder i at vælge 
bæredygtige løsninger. 
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Effektive condensing units til køl og frost  

Danfoss OptymaTM   

Kender du Ref Tools?  
Det er en gratis app, der indeholder essentielle værktøjer til kølefolk – overblik 
over produkter og kølemidler, hjælp til fejlfinding, podcasts m.m.  

Frem til 31/5 får du udvalgte Danfoss OptymaTM Slim Pack modeller til en særlig 
god pris hos H. Jessen Jürgensen, hvis du benytter den kampagnekode, som du 
finder under de enkelte produkter i Ref Tools appen. 

Se mere i Ref Tools appen eller på www.hjj.dk/danfoss-optyma  

*Gælder udvalgte modeller, se oversigt på www.hjj.dk/danfoss-optyma 

Lige nu  SÆRLIG GOD PRISpå udvalgte
Slim Pack*

Hos H. Jessen Jürgensen får du solid rådgivning og teknisk support 
- både før, under og efter installation.

- Flere serier og modeller: Slim Pack | Plus | iCO2
- Kompakte plug-and-play løsninger med støjsvag drift
- Kompatible med flere kølemidler med lav GWP
- Enkel installation og reduceret vedligeholdelsestidUlrich Rikke Kim Jan

Dennis Troels Morten Daniel Thomas

Gert Amalie Simon Henrik Peter

Morten Thomas Carsten Torben Allan

Brian Morten Christian

Anders

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

Mød os på 
www.hjj.dk/kontakt

Klaus
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re af Verdensmålene. Det skal 
bare være i en mængde og et 
tempo, som vores virksomhed 
kan følge med i. Også så det 
ikke bliver for bureaukratisk 
for vores ansatte i hverdagen, 
siger han. 

En halv million kilometer 
Jesper Elmeskov og Nigel 
Hutchinson ved godt, at de-
res sorteringsarbejde ikke i sig 
selv kan ”redde klimaet”, men 
det er heller ikke derfor, de gør 
det. Det er på grund af den 
signalværdi, det sender. 

- Jeg tror, at små ting som at vi 
nævner det, omtaler det, gør 
noget for de næste genera-
tioners mind-set. Og det gør 
det jo allerede. Det kan vi for 
eksempel se på vores lærlin-
ge: De er mere opdragede i 
bæredygtighed, end vi er, og 
de tænker klart mere over det, 
end vi gjorde, da vi var i deres 
alder, siger Jesper Elmeskov. 

Samtidig gør Køletek også 
en dyd ud af at vejlede deres 
kunder i bæredygtighed i for-
hold til køle- og varmepum-
peprodukter. 

- Når vi kommer ud til vores kunder, 
starter vi med at vurdere køleanlæg-
gets stand. På baggrund af den, vejle-
der vi dem i, om en udskiftning af an-
lægget kan have en positiv effekt for 
klimaet, anlæggets bæredygtighed og 
strømforbrug. Derudover fortæller vi 
dem også, hvilken klima-effekt det har, 
hvis de udskifter deres kølemiddel med 
naturligt kølemiddel, fortæller Nigel 
Hutchinson. 

Deres erfaring peger på, at deres kun-
der typisk ikke ved, at kølemidlet i sig 
selv kan have en negativ klimaeffekt,

- Jeg siger gerne til kunderne, at hvis 
der er 1 kg kølemiddel, der ryger ud, så 
svarer det til at køre 200.000 eller en 
halv million kilometer i din benzinbil. 
Ikke fordi det passer helt præcist på alle 
kølemidler, men det giver et praj om, 
hvad det egentlig svarer til – som man 
kan forholde sig til, fortæller Jesper El-
meskov og tilføjer: 

Aftapning af olie fra anlæg: Ligesom Køletek tager alt 
deres pap-, metal- og plastikaffald med hjem, tager de 
også anlæg med hjem til deres egen sorteringsstati-
on, så olien kan løbe ud fra kompressorerne, inden de 
skrottes.



GREE Console

- 3 størrelser: 9K, 12K og 18K
- Kølemiddel R32
- Energieffektiv luft til luft varmepumpe på A++
- Indbygget WiFi
- 8 °C funktion og effektiv helt ned til -22 °C
- Yderst støjsvag drift - 23 dB(A)

Luft til luft - gulvmodel

Nyhed

SCOP
4,0-4,1

Se mere på www.hjj.dk/gree

-et selskab i

Ballerup 
Tempovej 18-22
2750 Ballerup

Kolding 
Niels Bohrs Vej 1A
6000 Kolding

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

Aarhus 
Johann Gutenbergs Vej 11-13
8200 Aarhus N

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

Ballerup 
Tempovej 18-22
2750 Ballerup

Kolding 
Niels Bohrs Vej 1A
6000 Kolding

Aarhus 
Johann Gutenbergs Vej 11-13
8200 Aarhus N

Propan chillere og varmepumper 
Standard eller individuelt tilpassede med høj effektivitet og i høj kvalitet.

Få flere informationer på hjj.dk/frigoplus

Nye
modeller

- Naturligt kølemiddel R290/R600a
- Lavt lydniveau
- Kompakte og lette at installere
- Komplet dokumentationspakke
- Mulighed for cloud-løsning

Luftkølede chillere
Kapacitet fra 5 - 950 kW

Vandkølede chillere og højtemperatur varmepumper
Kapacitet fra 5 - 500 kW
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Effektive condensing units til køl og frost  

Danfoss OptymaTM   

Kender du Ref Tools?  
Det er en gratis app, der indeholder essentielle værktøjer til kølefolk – overblik 
over produkter og kølemidler, hjælp til fejlfinding, podcasts m.m.  

Frem til 31/5 får du udvalgte Danfoss OptymaTM Slim Pack modeller til en særlig 
god pris hos H. Jessen Jürgensen, hvis du benytter den kampagnekode, som du 
finder under de enkelte produkter i Ref Tools appen. 

Se mere i Ref Tools appen eller på www.hjj.dk/danfoss-optyma  

*Gælder udvalgte modeller, se oversigt på www.hjj.dk/danfoss-optyma 

Lige nu  SÆRLIG GOD PRISpå udvalgte
Slim Pack*

Hos H. Jessen Jürgensen får du solid rådgivning og teknisk support 
- både før, under og efter installation.

- Flere serier og modeller: Slim Pack | Plus | iCO2
- Kompakte plug-and-play løsninger med støjsvag drift
- Kompatible med flere kølemidler med lav GWP
- Enkel installation og reduceret vedligeholdelsestidUlrich Rikke Kim Jan

Dennis Troels Morten Daniel Thomas

Gert Amalie Simon Henrik Peter

Morten Thomas Carsten Torben Allan

Brian Morten Christian

Anders

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

Mød os på 
www.hjj.dk/kontakt

Klaus

NYE UDFORDRINGER
TEMA MULIGHEDER

——-————-——-————-—

- Vi lægger os generelt meget op af 
Dansk Køl & Varmes politiske arbejde 
for bæredygtighed, så hvis vi kan få 
kunderne til at vælge de naturlige kø-
lemidler, så gør vi det. Vi tager en god 
snak med dem om, hvilket signal det 
også kan sende udadtil for dem at væl-
ge de her løsninger. 

Et godt råd 
Ligeså vel som Køletek opfordrer deres 
kunder til at vælge en bæredygtig løs-
ning, vil de gerne opfordre køle- og var-
mepumpebranchen til at overveje, om 
Verdensmålene kan være relevante for 
deres virksomheder at lægge en strate-
gi for.

- Jeg tror, mange kølevirksomheder 
kan passe ind i nogle af de Verdensmål, 
hvis de først sætter sig ned og kigger 
på dem. Det er givetvis ikke alle Ver-
densmålene, der er relevante, men det 
handler netop om at finde dem, der er. 

For det sender et godt signal til omver-
denen, at man har taget stilling til, hvad 
man vil med sin virksomhed, siger Jes-
per Elmeskov, hvortil Nigel Hutchinson 
nikker samtykkende.

FN’s 17 Verdensmål for 
Bæredygtig udvikling
FN’s 17 Verdensmål for 
Bæredygtig Udvikling er en 
række ambitiøse udviklingsmål 
(og delmål) for bæredygtig 
udvikling på verdensplan. 

Målene indbefatter blandt 
andet at skabe mere 
økonomisk bæredygtig vækst, 
kvalitetsuddannelse og gøre en 
større indsats i forhold til klima 
og forbrug. 

Rør til genbrug: Sorteringsstationen har også en plads til rør, som kan genbruges. 

Dansk Køl & Varme har lavet 
en skabelon- og guide til Ver-
densmålene, som er målrettet 
køle- og varmepumpevirksom-
heder, der gerne vil lægge en 
strategi for Verdensmålene. Den 
finder du på vores hjemmesi-
de under ”For virksomheder” → 
”Sådan arbejder I med FN’s Ver-
densmål”.
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Dansk Køl & Varme har lavet en fremskrivning, der viser, 
at der bliver brug for dobbelt så mange køleteknikere de 
næste år. Derfor er der brug for, at flere køle- og varmepumpe-
virksomheder tager lærlinge, mener formand for Dansk Køl & Varme, 
Thomas Panum.  

- 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. 

Han bakker op om, at medlemsvirksomhederne giver sig i kast med 
nye måder at uddanne lærlinge på. Ligesom det er tilfældet for Vojens 
Køleteknik A/S og Johnson Controls Denmark ApS Køleteknik, som 
bogstaveligt talt har ”udvekslet” lærlinge. 

Formandsfokus: 
Den gode lærling

- Vi har brug for folk i branchen, så der-
for er det vigtigt, at man er åben over for 
nye måder at tiltrække folk til branchen 
på.

Sådan siger Suzanne Storgaard, Branch 
Manager hos Johnson Controls Køle-
teknik, om det udvekslingsinitiativ, som 
Vojens Køleteknik og Johnson Controls’ 
Vejen-afdeling har stablet på benene. 

Initiativet handler om at sende deres 
lærlinge på gensidig udveksling, så lær-
lingene har endnu bedre forudsætnin-
ger for at klare sig godt igennem sko-
leforløbet. 

- Det handler om at klæde dem bed-
re på til skoleopholdene og om at give 
dem noget hår på brystet ved at kom-
me ud og se, hvordan man gør i andre 

På udveksling for fremtiden

virksomheder. Det, 
tror vi på, kan give 
nogle bedre lærlinge 
til branchen, siger 
Casper Petersen, 
servicechef hos 
Vojens Køleteknik. 

Direktør, Palle Jør-
gensen, tilføjer:

- Og så vil vi jo også 
gerne være en at-
traktiv virksomhed 
for nye lærlinge: At 
man søger læreplads 
hos os, blandt andet 
fordi man får lov til at 
prøve noget andet. 

Ammoniak-erfaring 
Nicolai Kyhn og Mik-
kel Jacobsen er de 
første, der har prøvet 
at være på udveks-
ling. Det var de i sep-
tember 2022. 

Mikkel Jacobsen er i 
voksenlære hos Vo-
jens Køleteknik, og 
han har været posi-
tiv over for idéen fra 
start. 

- Casper introduce-
rede mig for det i sin 
tid, og jeg syntes, det var en god idé. På 
skolen har vi mange forskellige forløb, 
vi skal igennem, herunder et med am-
moniak på H3. Det arbejder vi ikke med 
hos Vojens, så derfor er det fedt, at jeg 
kunne prøve det hos Johnson Controls, 
inden vi skulle undervises i det på sko-
len, fortæller Mikkel Jacobsen. 

Han var med køletekniker Jacob Hein-
sen ude på en opgave, hvor de skulle 
udføre ventilservice på en stor ammoni-
ak-stempelkompressor. 

- Måden, man reparerer og vedligehol-
der de her kompressorer på, adskiller 
sig en del fra, hvad jeg har prøvet med 

Fra venstre: Suzanne Storgaard, Branch 
Manager hos Johnson Controls Køleteknik, 
Casper C. Petersen, serviceleder for Vojens 
Køleteknik, Palle Jørgensen, direktør for 
Vojens Køleteknik.
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CO2. Det var sjovt at prøve noget ander-
ledes, og Jacob var vildt god til at lære 
fra sig, fortæller Mikkel Jacobsen. 

Lærlinge-årshjulet 
Ideen om lærlinge-udveksling kom 
blandt andet til Palle Jørgensen og Ca-
sper Petersen, fordi de gerne ville give 
deres lærlinge mulighed for at arbejde 
med ammoniak. 

Her mente de, at Johnson Controls vil-
le være en oplagt samarbejdspart, og 
derfor tog de kontakt til serviceleder i 
Johnson Controls Køletekniks Vejen-af-
deling, Hans Peter Sørensen. Han var 
åben over for idéen om at udveksle vi-
den og kompetencer.

- Vi snakkede i telefon nogle gange, og 
så koordinerede vi de sidste detaljer 
over mail. Det er en mundtlig og rimelig 
uformel aftale, for begge parter er enige 
om, at det handler om at uddanne gode 
lærlinge, fortæller Casper Petersen. 

Suzanne Storgaard supplerer: 

- Derfor handler det heller ikke om, at 
lærlingene skal være lige lang tid på 
udveksling, men at de skal kobles på de 
opgaver, der giver mening hos os hver 
især. 

Ambitionen for fremtidige udvekslings-
aftaler er derfor heller ikke, at lærlingene 
nødvendigvis skal på udveksling sam-
tidig, som det var tilfældet for Nicolai 
Kyhn og Mikkel Jacobsen. ”Udveksling” 
skal blot være et punkt på de lærlin-
ge-årshjul, som både Johnson Controls 
og Vojens Køleteknik uddanner deres 
lærlinge ud fra.  

At prøve noget nyt
Nicolai Kyhn fik ligesom Mikkel Jacob-
sen også lov til at prøve kræfter med 
noget, han ikke havde prøvet før, da 
han var på udveksling hos Vojens Køle-
teknik. Han blev nemlig koblet på køle-
tekniker Jan Rasmussen fra Vojens Kø-
leteknik og var med ude på eftersyn af 
CO2-anlæg. 

- Vi lavede et kompressorskift, arbejde-

de med noget styring på et CO2-anlæg, 
og jeg nåede også at se nogle kontakt-
sæt, der skulle skiftes på en kompressor. 
Det er fedt, for det arbejder vi også med 
på skolen lige nu på H3, og det havde 
jeg ikke prøvet før hos Johnson Con-
trols, fortæller Nicolai Kyhn. 

Han påpeger, at det i sig selv også bare 
er spændende at komme ud og prøve 
noget andet. 

- Det er en anden type kunder, du kom-
mer ud til inden for det kommercielle 
end i industrien, og din dag ser også 
meget anderledes ud, fordi opgavernes 
størrelse varierer så meget. Det er sjovt 
at prøve – også selvom jeg har søgt ind 
i industrien, fordi det er det, der fanger 
mig mest, siger Nicolai Kyhn.

En plan for fremtiden
Både Nicolai Kyhn og Mikkel Jacobsen 
har været glade for deres udvekslings-
forløb. 

- Jeg synes, det er en god idé, som jeg 

håber, de arbejder videre med. Det har 
i hvert fald givet mig meget i forhold til 
min skole, siger Mikkel Jacobsen. 

Nicolai Kyhn stemmer i: 

- Jeg vil klart anbefale, at de tilbyder 
det til så mange lærlinge fremover som 
muligt, hvis de kan få det til at hænge 
sammen.

Det er heldigvis også planen, forsikrer 
Palle Jørgensen, Casper Petersen og 
Suzanne Storgaard. Det har nemlig stor 
værdi for deres respektive virksomhe-
der og for branchen. 

- Det er for mig at se kæmpestort, at vi 
står i en situation lige nu, hvor vi både 
tør og vil gøre noget for vores lærlinge: 
At de ikke bare er en hjælpende hånd 
til mester, men at vi gerne vil have de 
bedste svende ud af dem.  Det løfter 
det faglige niveau og giver flere folk til 
branchen, siger Casper Petersen.

Nicolai på udveksling hos Vojens Køleteknik: Her ses Nicolai Kyhn, 
lærling hos Johnson Controls Denmark Køleteknik, sammen med 
Jan Rasmussen, køletekniker hos Vojens Køleteknik. 

Mikkel på udveksling: Her ses lærling hos Vojens Køleteknik Mikkel 
Jacobsen sammen med Jacob Heinsen, køletekniker hos Johnson 
Controls Køletekniks Vejen-afdeling.
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Nikolai Alstrup er gået ambitiøst og di-
rekte igennem uddannelsessystemet. 
Ingen sabbatår, ingen uddannelsesskift 
og ingen orlovsperiode. 

Derfor kan han nu i en alder af blot 24 år 
bestride stillingen som teknisk konsulent 
hos Dansk Køl & Varme – med en femårig 
universitetsuddannelse i kemi bag sig. 

- På min uddannelse har jeg arbejdet 
mest med materiale-kemi. Her skal 
man tænke på den kemi, der kobler sig 
til at lave visse materialer for eksempel 
magneter eller elektronik, fortæller Ni-
kolai Alstrup. 

- Derudover har jeg arbejdet meget 
med processer. Det vil sige, hvordan for-
skellige materialer opfører sig, om det 
er faste stoffer, væsker eller gasser, og 
hvordan det opfører sig under påvirk-
ning af for eksempel tryk og tempera-
tur. Det er også meget af det, som kø-
leteknikken baserer sig på, tilføjer han. 

Til gengæld havde han ikke forudset, at 
det var lige præcis køleteknik, han skul-
le beskæftige sig med på den anden 

side af sin universitetsuddannelse. Men 
heldigvis er han blevet positivt overra-
sket over både faget og branchen, for-
tæller han. 

- Det, jeg gerne ville efter universitetet, 
var at beskæftige mig med noget prak-
sisnært. Det, må man sige, at køle- og 
varmepumpebranchen er, siger Nikolai 
Alstrup.

En hjælp i hverdagen
Nikolai Alstrup har været en del af 
Dansk Køl & Varmes sekretariat i et par 
måneder. Men selvom han stadig er 
meget ny i køletekniker-faget, har han 
alligevel dykket ned i nogle meget cen-
trale og ikke mindst aktuelle emner for 
branchen. For eksempel PFAS. 

-  ”PFAS” er en kemisk betegnelse, så på 
den måde er jeg på hjemmebane inden 
for emnet. Jeg har arbejdet med at re-
latere det til branchen med afsæt i min 
kemiske viden og researchmæssige ar-
bejdsgang, fortæller Nikolai Alstrup og 
påpeger, at det politiske arbejde om-
kring PFAS nemlig med stor sandsyn-
lighed kommer til at påvirke branchen. 

Nikolai Alstrup har taget en ganske særlig udfordring på sig: At svare 
på tekniske spørgsmål, udarbejde vejledninger og generelt assistere 
Dansk Køl & Varmes medlemmer i at forstå og navigere i den lovgivning 
og de krav, der stilles til køle- og varmepumpebranchen. 
Heldigvis er det ikke en udfordring, han er skræmt af. Tværtimod ser 
han det som en god mulighed for at understøtte en vigtig branche, for-
tæller han. 

- Men det kan være svært at forstå hvor-
for og på hvilke måder, hvis man ikke 
lige kan læse strukturformler og lange, 
kemi-tekniske forskningsartikler. Det 
har jeg brugt fem år på at lære, så derfor 
giver det mening, at branchen ikke kan 
finde hoved og hale i det, tilføjer han. 

Hans stilling handler netop om at assi-
stere medlemmerne i deres arbejde på 
den tekniske front. 

- De ting, som de ikke har tid eller over-
skud i hverdagen til at undersøge eller 
gå i dybden med, skal de kunne bruge 
mig til, fortæller Nikolai Alstrup.  

Han gør derfor opmærksom på, at 
medlemmerne endelig ikke skal tøve 
med at skrive til ham, hvis de har nogle 
spørgsmål af teknisk karakter. 

Det gode samspil 
I sit arbejde med at formidle PFAS-em-
net til medlemmerne har Nikolai Al-
strup sparret med både direktør, Søren 
Bülow samt kommunikationsmedar-
bejderen og studentermedhjælperen i 
Dansk Køl & Varmes sekretariat. 

- Vores samarbejde fungerer godt. Jeg 
oplever, at vores forskellige kompeten-
cer spiller godt sammen, idet der både 
er behov for god kommunikation, poli-
tisk og faglig kyndighed på de informa-
tioner, vi sender ud, siger Nikolai Alstrup. 

Det var netop behovet for dette samspil, 
som der var bred enighed om blandt 
de stemmeberettigede deltagere på 
Dansk Køl & Varmes generalforsamling 
i 2021. 

- Medlemmerne har stemt ’for’, at vi får 
nye kræfter i brancheforeningen til at 
styrke vores faglige og politiske posi-
tion. Jeg tror, at Nikolais kemiske bag-
grund er helt rigtig for de udfordringer, 
vi står over for med blandt andet PFAS, 
nedfasning af HFCer og overgang til 
naturlige kølemidler, siger Thomas Pa-
num og tilføjer: 

- Hvis vi gerne vil træffe de rigtige be-
slutninger for branchen, er det vigtigt, 
at vi har det rette faglige grundlag for 
det. Også så vi kan stå stærkt over for 
myndighederne.

Han mener samtidig, det er positivt, at 
brancheforeningen har ansat en nyud-
dannet, ung mand. 

- Det er godt, vi får nogle unge menne-
sker ind i vores branche. Når vi arbejder 
for flere unge mennesker i køle- og var-
mepumpebranchen, skal det også gæl-
de for brancheforeningen, 
siger Thomas Panum.

Et kemisk take 
på køl
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Vi leverer kølemidler og 
varmetransmissionsvæsker  
til hele kølebranchen. 

HFC / HFO/ Propan/ Isobutan / 
Ammoniak / Ethanol / Glykol

main@brenntag.dk
+45 43 29 28 00
brenntag.com
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ERFA-møderne er hjemsted for spørgs-
mål om, hvordan man som kølefirma 
skal håndtere de udfordringer, som 
branchen står over for. Her er faglig 
sparring og erfaringsudveksling vejen 
frem, når det kommer til at finde gode 
og brugbare løsninger på spørgsmål 
som: ”Hvad gør man, når man bliver 
bekendt med, at en konkollega udfø-
rer ulovligt arbejde?”, ”Hvordan får man 
gode lærlinge?” og ”Hvad gør man, når 
kunden er modstræbende over for at 
skifte til brandbare kølemidler?” 

De sidste to spørgsmål blev behandlet 
på årets første ERFA-møder i Region 
Syddanmark og Region Midtjylland. 

På mødet i Region Syddanmark holdt 
Teknisk Chef hos H. Jessen Jürgensen, 
Rikke Skjødt, oplæg om brandbare kø-
lemidler. Her fortalte hun blandt andet, 
at med de koncentrationer, som eksi-
sterende propan-anlæg kører med, er 
risikoen for brand minimal – også selv-
om der sker en lækage. Det skyldes, at 
den fyldning, der er på anlægget, gør, at 
koncentrationen af kølemiddel ikke er 
høj nok til, at det kan brænde. Derud-
over skal der være tilstrækkeligt med ilt 

og en gnist, før anlægget overhovedet 
KAN bryde i brand. 

Dermed var budskabet fra Rikke Skjødt 
til de installatører eller kunder, der måt-
te være tilbageholdende fra at arbejde 
med brandbare kølemidler: Hav respekt 
for dem, men vær ikke bange for dem. I 
hvert fald ikke, hvis du har de kvalifice-
rende kurser til at bruge dem. 

På mødet i Region Midtjylland var ER-
FA-deltagerne på besøg på Den jyske 
Haandværkerskole til en snak om ud-
dannelse. Her fortalte uddannelsesle-
der for køleteknikeruddannelsen, Car-
sten Søe, blandt andet om fremtiden 
for køleteknikeruddannelsen, (nye) mu-
ligheder for videreuddannelse og lagde 
op til et øget samarbejde med virksom-
hederne. Alt sammen for at sikre en god 
uddannelse af både eksisterende og 
kommende køleteknikere. 

På Dansk Køl & Varmes hjemmeside kan 
du læse mere om ERFA-møderne, se 
datoerne for det næstkommende møde 
i din region og de dertilhørende lokati-
oner. Det er under ”Medlemsfordele” → 
”Årsmøde, ERFA-møder og kurser”.

Branchen gør ”udfordringer” 
til ”muligheder” på landets 
ERFA-møder

Region Midtjylland Region Syddanmark



Inden vi sagde farvel til år 2022, nåede Den jy-
ske Håndværkerskole at uddanne et nyt hold 
køleteknikere til branchen. 
Var det ikke for de mange kølevirksomheder, 
der har stillet deres kompetencer til rådighed 
som læreplads, kunne de dog ikke have fået 
en branchenær uddannelse. Derfor skal der 
lyde en stor tak til medlemsvirksomhederne: 

Johnson Controls Hornslet, SA-AL Køleteknik, 
Eurefa, Combikøl, S&H Klimateknik, Viess-
mann, Thybo Køleteknik, Kemp & Lauritzen, 
Røns Køleteknik, Johnson Controls Højbjerg, 
Holbæk Køl, A. P. Køleservice, Gramstrup Kø-
ling, Flådestation Frederikshavn, Multi Køl & 
Energi samt Ørbæk Køleteknik. 

Medaljevindere: Hele seks modtog 
bronzemedaljer for deres præstation til 
svendeprøven. Det er (fra venstre): 
Christian Sørensen fra Multi Køl & Energi, 
Simon Margeirsson fra Røns Køleteknik, 
Rasmus Johansen fra Kemp & Lauritzen, 
Tilst, Simon Olsen fra SA-AL Køleteknik, 
Kolding, Christian Nielsen fra Johnson 
Controls Denmark, Højbjerg 
og Lasse Jakobsen fra Holbæk Køl. 

Velkommen til 
21 nye 
branchefolk 
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Hvornår er et rum et køle- eller frostrum?

DET FAGLIGE

Information 
og faglige 

spørgsmål
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Artiklerne i ”Det faglige hjørne” er dels faglige  
nyheder og dels spørgsmål  fra medlemmerne,  

der kan være af  interesse for andre medlemmer.

Dansk Køl & Varme udøver ikke rådgivning, kun vej-
ledning. 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

Arbejdstilsynet fastlægger, at et køle- 
eller frostrum skal udstyres med alarm-
signal og nødafbryder for ventilationen 
når rummet er over 10m3 (bekendtgø-
relse 1977 af 27. oktober 2021 om anven-
delse af trykbærende udstyr).

Men hvilke rum er så omfattet? Hvornår 
er et rum et kølerum og er der egentlig 
forskel på kravet til køle- og frostrum? 
Det spørgsmål har Dansk Køl & Varme 
fået et par gange fra forskellige med-
lemmer. Vi har derfor spurgt Arbejdstil-
synet om deres fortolkning af dette.

Som med så mange andre spørgsmål i 
forhold til Arbejdsmiljøloven, kan man 
ikke kun afgøre spørgsmålet på det-
te punkt med en konkret grænse. Ar-
bejdstilsynet vil anlægge en samlet vur-
dering af det pågældende rum hvis det 
skal afgøres, om der er krav om alarm-
signal og nødafbryder. Dog angives det 
i svaret fra Arbejdstilsynet, at det er rum 
op til plus 10 grader, der kan komme i 
betragtning som et kølerum. 

Dertil er det afgørende om der er etab-
leret en fast arbejdsplads i rummet el-
ler ej. Hvis der er en fast arbejdsplads, 
er der som udgangspunkt ikke tale om 
et kølerum. Så vil rummet til gengæld 
være omfattet af regler om arbejde i et 
koldt miljø.

Arbejdstilsynet skelner i øvrigt ikke 
i dette spørgsmål imellem køle- og 
frostrum.

For at være på den sikre side kan man 
altså sige, at rum på 10 m3 eller over, der 
køles til plus 10 grader eller lavere, skal 
have installeret alarmsignal og nødaf-
bryder for ventilationen. Udover det 
gælder også at arbejdssteder, hvor der 
kan forekomme særlige faresituationer, 
skal være forsynet med alarmsystemer 
– uanset rummets størrelse. Det kunne 
for eksempel være, hvis udsivende køle-
middel kan udgøre en selvstændig fare.

Alle arbejdspladser er omfattet af et 
krav om at udarbejde en APV, der tager 
stilling til væsentlige sikkerhedsrisici. 
Når det kommer til kølefirmaer, er det 
blandt andet de kemikalier, der indgår 
i arbejdet, som APVen skal indeholde. 
Derfor skal der udarbejdes en kemisk 
risikovurdering, men hvad er kravene til 
kemisk APV helt konkret?

Det er egentligt simpelt. Der skal ud-
arbejdes en kemisk APV for det enhver 
”proces” hvor et ”farligt kemikalie” ind-
går. Her er en ”proces” en arbejdsopgave 
eller handling, og et ”farligt kemikalie” er 
ethvert stof med et sikkerhedsdatablad 
(SDS) eller hvis der bliver dannet noget 
under ”processen” fx røg. Kølemidler er 
et oplagt eksempel på et farligt kemika-
lie mens det at udføre en lodning er et 
eksempel på en proces, der skal vurde-
res i en kemisk APV.

En god idé kan være at lave en liste over 
alle virksomhedens arbejdsopgaver og 
en liste over alle produkter/kemikalier 
den køber ind. Herefter kan man krydse 
af, hvor der indgår et ”farligt kemikalie” 
og der skal der så laves en kemisk APV.

Men hvad skal en kemisk APV indehol-
de? Arbejdstilsynet har nogle vejlednin-
ger samt et værktøj, der bruger en ke-
misk APV for rengøring eller svejsning 
som eksempler. Dem kan man even-

tuelt benytte til inspiration. Det hele 
behøver dog ikke at være helt så kom-
pliceret. Der skal egentligt bare tages 
stilling til tre spørgsmål:
 •  Hvordan og under hvilke forhold er 

stoffet farligt? 
 •  Hvordan arbejder vi med stoffet? 
 •  Er der de rette sikkerhedsforanstalt-

ninger på plads?

Sikkerhedsdatabladet er lavet specifikt 
med det formål at hjælpe med at belyse 
en risiko, men kan være noget omstæn-
digt at læse igennem. For en hurtig og 
nem gennemgang kan man gå til SDS 
punkt 2 (section 2, hvis det er en en-
gelsk version), særligt H-og P-sætnin-
ger. Det giver et kort og konkret overblik 
om hvilken fare der er og hvordan man 
undgår den. 

Udover punkt 2, er følgende punkter fra 
SDSet oplagte at tage med i overvejel-
serne:
 •  Punkt 4: Førstehjælp
 •  Punkt 5: Brandbekæmpelse
 •   Punkt 7: Håndtering og opbevaring
 •  Punkt 8: Værnemidler
 •  Punkt 13: Affaldshåndtering

På Dansk Køl og Varmes hjemmeside 
under Regler og lovgivning > Skabelo-
ner og vejledninger samt under Find 
Svar > Arbejdskraft kan du finde mere 
hjælp til at komme i gang med APV’en.

Hvad skal en kemisk APV indeholde?



Vi er her 
for at hjælpe


