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MISSION

I Kølebranchen arbejder vi for, at det skal være enkelt at drive 
virksomhed i Danmark.

Mærkesager 
I Kølebranchen har vi følgende mærkesager: 
• Miljø, klima og energieffektivisering 
• Harmonisering af danske regler til EU-regler  
• Regelforenkling 
• Uddannelse og opkvalificering 
• Styr på brug af kølemidler 

Miljø, klima og energieffektivisering 
Køleanlæg anvendes i såvel industri og erhverv og udgør 
meget ofte en væsentlig del af energiforbruget. Der er et stort 
besparelsespotentiale ved at anvende overskudsvarme 
internt eller eksternt, bl.a. ved brug af varmepumper. Globalt 
og i EU er der et stort fokus på at energieffektivisere energi-
forbruget til køling og opvarmning og ved at ændre brugen af 
fossile brændsler til elektricitet. Den primære årsag til reduk-
tion i energiforbruget er, at det er betydelig mere effektivt at 
bruge el og at elektricitet har et lavere CO2-indhold end de 
fossile brændsler.  Det estimeres, at der er et energibespa-
relsespotentiale på 20-30 %. Derfor er energioptimering af 
køl og varme vigtig i den grønne omstilling til at nå målet om 
CO2-neutralitet i 2045. 
 
Harmonisering af danske regler til EU-regler 
Køleområdet er kraftigt reguleret, og der er mange myndig-
heder involveret på området. Samtidig har der i mange år 
været forskel på dansk lovgivning og EU-regulering. Det er 
uhensigtsmæssigt, da det gør det vanskeligt for virksomhe-
derne at navigere på området, samtidig med at der er risiko 
for ulige konkurrence fra virksomheder fra andre EU-lande. 
Derfor arbejder Kølebranchen for at få harmoniseret danske 
love, regler og regulering. For at sikre dette arbejder vi derfor 
løbende på at påvirke danske regler og EU-lovgivning. Når vi 
arbejder for en harmonisering, er det delvis på grund af, at det 
danske marked er mindre end en række af EU’s medlemslan-
de, og fordi vi mener, at særregler i de fleste tilfælde skaber 
markedsforvridning og derved er fordyrende for danske 
virksomheder og kunder. 

Regelforenkling 
Regler kan være nødvendige, men der skal ikke være flere 
regler end nødvendigt. Mange regler og mange myndigheder 
til at kontrollere reglerne gør det sværere og mere bøvlet at 
drive virksomhed. Vi arbejder løbende for, at kun ”nødven-
dige regler” i form af love, bekendtgørelser og vejledninger 
ikke overbureaukratiserer muligheden for at drive virksom-
hed, og vi arbejder for, at det primært er en myndighed, der 
tager sig af opgaven i den udstrækning, det er muligt.

Uddannelse og opkvalificering 
Der mangler køleteknikere, og der er behov for at få langt flere 
uddannet, men det kræver, at der er en tidssvarende 
uddannelse, som sikrer de rette kvalifikationer. Der er et 
behov for at få efteruddannelse inden for kølemidler efterset 
og tilpasset, bl.a. brugen af brandbare kølemidler.  

Vi arbejder også for at sikre, at der er klare grænser for hvilke 
kvalifikationer, der er nødvendige for at løse en opgave, fx  
indgreb i kølkreds. I forhold til efteruddannelse er det vigtigt, 
at uddannelsen kan opbygges gradvist i forhold til de kvali-
fikationer, der er nødvendige og tilstrækkelige for at løse en 
given opgave. Man skal hverken være over- eller under- 
kvalificeret eller udsættes for fare pga. af utilstrækkelig 
uddannelse. 

Styr på brug af kølemidler 
I dag ved vi ikke, hvor en del af kølemidlerne ender. Derfor 
er det er vigtigt, at brugen af kølemidler registres korrekt fra 
vugge til grav, så der ikke dannes myter om, hvor kølemidlet 
ender. Den metode, der i dag anvendes til at opgøre køle- 
midler, er utilstrækkelig og upræcis. Det gavner hverken 
branchen eller miljøet. 

Vi arbejder derfor for at få etableret et myndighedsregister, 
der kan spore kølemidlerne fra vugge til grav.  I EU’s igang- 
værende revision af F-gasforordningen er det bl.a. foreslået, 
at registreringen skærpes, så det er derfor oplagt at få  
etableret et system, der kan give viden om indkøb, brug og 
destruktion af kølemidler. 



MEDLEMSTILBUD

Det får du hos TEKNIQ Arbejdsgiverne  

TEKNIQ Arbejdsgiverne er Danmarks grønne og digitale arbejdsgiver- og erhvervsorganisation 
for installation og industri. TEKNIQ Arbejdsgiverne har 100 %. fokus på industri-, teknik- og  
installationsbranchen, og derfor får du en lang række fordele, som er tilpasset netop dine behov.  

Rådgivning om  
personalejura, regler 
og krav

•  Ansættelse og afskedigel-
se af medarbejdere 

 
•  Personaleforhold – fx 

regler om ferie, sygdom, 
barsel, indberetning til 
offentlige myndigheder 

 
•  Overenskomster, løn- og 

arbejdsforhold 
 
•  Arbejdsmiljø, sundhed  

og sikkerhed 
 
•  Autorisationer, tekniske 

regler og standarder, 
mærkningsordninger,  
kvalitetsstyring, mv. 

 
•  Uddannelsesforhold – fx 

regler for ansættelse af 
lærlinge og efteruddan-
nelse 

•  Tilskud, puljer og  
kompetencefonde 

Et sikkerhedsnet  
hvis noget går galt

•  Erhvervs- og personale- 
juridisk rådgivning,  
mediation og konflikt- 
mægling 

 
•  TEKNIQ Garanti, som  

dækker erstatningskrav  
fra kunden på op til 
150.000 kr. 

 
•  Mulighed for at tegne 

pensionsordning,  
gruppelivsforsikring og 
sundhedssikring på  
konkurrencedygtige 
vilkår 

 
•  TEKNIQ Arbejdsgivernes 

Konfliktfond, som yder 
støtte i tilfælde af  
overenskomstmæssige 
konflikter 

•  Uddannelse- og 
lærlingesager  

Politisk indflydelse 
og interesse-
varetagelse

•  Som medlem får din 
virksomhed en stemme 
overfor politikerne på 
Christiansborg 

 
•  Indflydelse på emner 

som arbejdskraft, udbud, 
regler, eksportforhold og 
erhvervslivets generelle 
rammevilkår 

 
•  Som censor, skuemester 

eller repræsentant på 
skoler og akademier får  
du indblik og indflydelse 
på uddannelserne 

Viden, netværk og 
kompetence-
udvikling 

•  Få brancherelevant viden 
gennem vores sektioner 
eller specialforeninger 
– fx indenfor ventilation, 
sikring, køl, VE-teknologi, 
tag og facade og el- og 
vvs-entreprise 

 
•  Få et stærkt fagligt og  

personligt netværk  
gennem din lokalforening 

 
•  Personlig side på www.

tekniq.dk med målrettet 
information til – og om – 
din virksomhed 

 
•  Webinarer, online-kurser  

og faglige arrangementer 
 
•  Adgang til egne med virk-

somhedsoplysninger og 
dashboard med analyser, 
beregninger, rådgivnings-
værktøjer, mv. 

 
•  Branchetilpassede 

lederuddannelser 

Synlige fordele og 
kontante 
besparelser 

•  Markedets billigste  
barselsfond,  
TEKNIQ Barsel 

 
•  Ret til at benytte TEKNIQ 

Arbejdsgivernes logo og 
mærker (el-, vvs- og  
TEKNIQ Garanti-mærker-
ne) i din markedsføring 
fx på servicevogne, 
hjemmeside, mv. 

 
•  Rabatter på kurser,  

forsikringer mv. 

Vi er en digitaliseret organisation, som giver dig hurtig adgang 
til oplysninger om din virksomhed og branche. Der laves 
løbende markedsanalyser om beskæftigelse, omsætning og 
andre væsentlige forhold. Du får også adgang til brancheviden, 
fx omsætning, viden om arbejdsgiver/lønmodtagerforhold og 
fagspecifikke branchenetværk.  

Som en del af TEKNIQ Arbejdsgiverne høres Kølebranchen i alle 
relevante spørgsmål. TEKNIQ Arbejdsgiverne har fast plads i 
regeludvalget og er samarbejds- og høringspart i alle relevante 
klima-, miljø- og arbejdsmiljøspørgsmål. Vi er i EU repræsente-
ret i EMU-SME, GCP Europe, Dansk Standard, Energisparerådet 
mm., og vi er med til at påvirke den europæiske lovgivning. 

Hjælp til fortolkning af love og regler 
Vi bistår medlemmerne med at forstå love og regler, som fx 
handler om brug og opbevaring af kølemidler, fyldningsmæng-
der samt vvs- og eltekniske spørgsmål. Det gør vi, dels fordi vi 
selv har været med til at påvirke love og regler og fordi de ofte 
er komplekse at forstå. Det er vigtigt, at det er den samme for-
tolkning som medlemmerne får, og det er også mindre tids- og 
ressourcekrævende, end hvis de enkelte medlemmer selv skal 
fortolke love og regler med mulighed for, at de tolkes uensartet. 
Desuden har vi et godt samarbejde med myndighederne. 

Apps 
TEKNIQ Arbejdsgiverne stiller apps til rådighed for medlem-
merne med indhold om råd og regler om, hvad du må og hvor-



dan du skal gøre. Apps opdateres løbende med forskellige 
instruktionsvideoer om aktuelle emner og problemstillinger, 
som skal understøtte korrekt udførelse af arbejde. Alle med- 
arbejdere i medlemsvirksomheder har adgang til TEKNIQ 
Arbejdsgivernes el- og vvs-app.

Kvalitetsledelse 
Kølebranchen arbejder for, at de krav om kvalitetsledelse, 
fx ISO 9001, som branchens virksomheder er omfattet af, til 
enhver tid har et indhold og omfang, der står mål med beho-
vene. Du kan desuden få hjælp til at etablere et kvalitetsledel-
sessystem eller hjælp til at blive ISO 9001 certificeret.  

Uddannelse 
Kølebranchen vurderer løbende behovet for efteruddannelse 
og opkvalificering af kølekompetencer i forhold til brug af kø-
lemidler, fx energioptimering, når europæisk og dansk lovgiv-
ning ændrer sig. Kompetencer skal stå mål med arbejdsopga-
ven og opgavens karakter. Vi vejleder i hvilke kvalifikationer, 
du har behov for, for at kunne arbejde lovligt med kølemidler 
afhængig af fyldning og type kølemiddel. 

Aftaler med rabatter 
Vi arbejder løbende med at lave aftaler med rabatter,  
fx på kurser.  

Webinarer & fysiske møder 
Vi tilbyder fysiske faglige møder og webinarer om aktuelle 
emner, såsom ny lovgivning og regler samt indsigt i ny udvik-
ling på køleområder.

Årsmøde 
Vi holder årsmøde en gang årligt for medlemmer med site  
visit og spændende indlæg. Her mødes medlemmer i et 
fagligt fællesskab.

KØLE
BRANCHEN

Industrikøl og varme

Kontakt: 
Specialkonsulent 
Richard Schalburg
Telefon: 7742 4265
Email: ris@tekniq.dk

• Batterisystemer til solcelleanlæg m.v. 

• Grundlæggende Køleteknik 1 – principper 

• Grundlæggende Køleteknik 2 – hands-on 

• Grundlæggende varmepumpeteknik - VE-installatør 

• Kølesystemer med ammoniak 

• Kølesystemer med CO2 – teori og hands-on 

• Solcelleanlæg – fra design til aflevering 

• Solcelleteknik for VE-installatører 

• Store varmepumper til industri og fjernvarme 

•  Training Course – Refrigeration Plant with CO2, Theory and Hands-on 

•  Training Course – Refrigeration Plant with NH3, Theory and Hands-on 

•  Varmeplaner og projektforslag – teknologier, beregninger og beslutningsprocesser 

Vi har en aftale med Teknologisk Institut om 10 % rabat på følgende kurser: 

Formand for Kølebranchen
Gorm Knudsen, Gorms Køleservice
Telefon: 2238 0864
Email: gorm@gorm.dk  


