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Sagsnummer: 
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E-mail:   

    
Søborg Køl A/S 

Rekvirent: 

   
Brøndbytoften 13, 2605  Brøndby 

Adresse(r): 

    
Poul Brown Petersen 

Auditor  

         

Certificerings-audit  Re-Certificerings audit  Opfølgning x Andet  

         

Besøg udført i.h.t. standard Andre dokumenter Audit dato(er) 

ISO 9001:2015 At. Bek 100:2007 05-12-2018 

         

 Specialist   

         

Audit konklusion  

Det er auditors opfattelse at der fortsat arbejdes aktivt med det integrerede kvalitets- og miljøstyrings system. 
 
Alle planlagte audit aktiviteter blev gennemført. 
 
Der blev ikke konstateret afvigelser og fortsat certificering vil blive anbefalet. 
  
Erklæring: 

- ledelsessystemet er i stand til at opfylde de gældende krav og førte til de forventede resultater 

- processen for interne audit og ledelsens evaluering er implementeret. 

Konklusion: gyldighedsområdet er passende. 

Bekræftelse: formålene for audit er opnået. 

ansvarsfraskrivelse, auditering er baseret på en proces, hvor der er udtaget stikprøver af den tilgængelige information 

Ovenstående attesteres hermed.  

 

 

 

                                                                                                                  Lead auditor  
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Kvalitetssystemet udgave 
(evt. vedhæftet oversigt dato/rev. Nr.).   

OBSERVATION – Gode tiltag 
 
Virksomheden anvender konsulent til gennemførelse af Intern audit og Ledelsens Evaluering. 
 
Virksomheden er pt i gang med at overføre hele Q-systemet over i Wismatix QMS 
 

OBSERVATION - Forbedringsforslag 
 
Ingen observeret  

Fokusområder ved næste audit  
 
Opfølgning på forøget mødeaktivitet ifm afvigelses analyse  
 
Intern audit og Ledelsens Evaluering 
 
Kølemontørbesøg on-site 
    

 

 

Opfølgningsbesøg: Audit onsite. 

Nr. Auditrapport - Certificering- ISO 9001 Er krav 
fastlagt 

  

  
Bemærkninger 

Besøg på virksomheden:   

Formål med fase 2: At evaluere implementeringen, 
herunder effektiviteten af ledelsessystemet. 

  

Præsentation af virksomheden og auditteamet. OK Foretaget under åbningsmøde 

Omfang af scope og virksomhedens navn er tydeligt 
beskrevet og klarlagt. 

OK 
Eftersyn, installering, service, reparation og 
vedligeholdelse af køleanlæg af anlægstypen A, B, C 
og D. 

Er der områder der kan give anledning til 
interessekonflikt. 

OK Ingen identificeret 

Sikre at alle planlagte auditaktiviteter kan 
gennemføres. 

OK Alle planlagte aktiviteter blev gennemført 

Vurdering og planlægning af virksomhedens 
kompleksitet mht. adresser, resurser, 
implementeringsgrad, væsentlige aspekter, mål og 
funktion. 

OK 
Middelkompleks grundet bredt omfang af ydelser og 
opgaver 

Gennemgang af Nacekoder, bekendtgørelser m.m. 
der er relevante for certificeringen. 

OK 28.25 

4.0 Systemet   

4.1 Eksterne og interne forhold klarlagt OK 
Fastlagt i QM og Ledelsens Evaluering – i det 
følgende benævnt LE. 

4.2 Interessenter identificeret OK Fastlagt i QM og LE. 

4.3 Kvalitetsledelses systemets omfang fastlagt OK Fastlagt i QM og LE. 

4.4 Processer fastlagt OK Fastlagt i QM og LE. 
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5.0 Lederskab   

5.1 
Udvises lederskab (ansvar, kvalitetspolitik, proces 
orientering, kommunikation, fører til tilsigtede 
resultater, effektivitet og forbedringer) 

OK 

Tager ledelses beslutninger – leder og fordeler 
arbejdsopgaver – sørger for tilstrækkelig information 
og viden. 
Ses bla. I LE 

5.1.2 
Kundefokus (Kundekrav, lov og myndighedskrav, 
kundetilfredshed opretholdes) 

OK 
Ingen ændringer siden sidste audit. 
Se også pkt 9.1.2/3 

5.2.1 
Kvalitetspolitik (etableret, implementeret og 
vedligeholdt) 

OK Ingen ændringer siden sidste audit. 

5.2.2 Kommunikation af kvalitetspolitikken OK Ingen ændringer siden sidste audit. 

5.3 Roller, ansvar og beføjelser i organisationen Ok Ingen ændringer siden sidste audit. 

6.0 Planlægning     

6.1 Risici og muligheder fastlagt og adresseret OK Ingen ændringer siden sidste audit. 

6.2 
Kvalitetsmål (stemmer med kvalitetspolitikken, 
målbare, anvendelige krav, relevante, overvåges, 
kommunikeres og opdateret) 

OK Ingen ændringer siden sidste audit. 

6.3 Planlægning af ændringer. OK I gang med nyt gennemgribende værkstedslayout. 

7.0 Støtte aktiviteter og funktioner   

7.1.1 
- 

7.1.2 

Ressourcer (fastlagt, etableret, implementeret og 
vedligeholdt.) 

OK 
Bliver vurderet i forbindelse med Ledelsens 
Evaluering. 

7.1.3 Infrastruktur. OK 
Bliver vurderet i forbindelse med Ledelsens 
Evaluering. 

7.1.4 Miljø OK 
Bliver vurderet i forbindelse med Ledelsens 
Evaluering. 

7.1.5 Ressourcer til overvågning og måling OK 
Bliver vurderet i forbindelse med Ledelsens 
Evaluering. 

7.1.6 Organisatorisk viden OK Ingen ændringer siden sidste audit. 

7.2 
Kompetencer (Uddannelse, træning og erfaring, 
dokumenteret) 

OK 

Ansat 2 nye kølemontører – set dokumentation for 
gennemgået kølemontør uddannelse for: 
 
TB – B og C certifikat 
FO – D certifikat samt hele stamkort bl.a. L-aus. 
JAA – D certifikat 

7.3 Bevidsthed (kvalitetspolitik og mål) OK Ingen ændringer siden sidste audit. 

7.4 
Kommunikation (hvad, hvornår, med hvem, 
hvordan og af hvem) 

OK Ingen ændringer siden sidste audit. 

7.5 
Dokumenteret information (udarbejdelse og 
opdatering samt styring) 

OK Ingen ændringer siden sidste audit. 

8.0 Drift   

8.1 Planlægning og styring OK Set sag 16790 – rep af lav temperatur anlæg  

8.2 
Krav til produkt og ydelser (kommunikation med 
kunde, fastsættelse af krav, gennemgang af krav, 
Ændring af krav) 

OK Set sag 16790 – rep af lav temperatur anlæg  

8.3 
Udvikling af produkter. (Planlægning, input, styring, 
output og ændringer) 

OK Er ikke blevet anvendt siden systemoprettelse. 

mailto:dk.info@kiwa.com


                                                                                                           

 Kiwa Inspecta A/S, Vadgårdsvej 25, 6830 Nr. Nebel 
Nr. J-9B,                            dk.info@kiwa.com Tlf. +45 7022 9770                    

Side 4 af 12 

8.4 
Styring af eksterne leverandører (opfylde krav, type 
og omfang af styring, information til eksterne 
leverandører) 

OK Ingen ændringer. 

8.5 
Produktion. (Styring af produktion, identifikation og 
sporbarhed, kundens ejendom, bevarelse, 
aktiviteter efter levering, styring af ændringer) 

OK Set sag 16790 – rep af lav temperatur anlæg  

8.6 Frigivelse af produkter OK 
Set sag 16790 – rep af lav temperatur anlæg – 
tæthedsprøvning – test kørsel – ingen yderligere 
krav. 

S8.7 Styring af afvigende output (dokumenteres) OK Ikke relevant i sag  

9.0 Præstationsevaluering   

9.1 
Overvågning, måling, analyse og evaluering 
(fastlagt hvad er nødvendigt, hvilke metoder, 
hvornår) 

OK Set overvågning – ingen anmærkninger. 

9.1.2 
– 

9.1.3 
Kundetilfredshed (analyseres og evalueres) OK 

Set i LE - har valgt at hyre ekstern bureau til 
opgaven. 

9.2 Intern Audit OK IA afholdt 25-10 + 01-11 + 08-11-2018 – se bilag 

9.3 Ledelses evaluering OK LE afholdt 3-12-2017 - se bilag 

10. Forbedring   

10.1 Fastlagt muligheder (kundetilfredshed, kundekrav) OK  Set sag 16790 samt se pkt 9.1.2.2/3 

10.2 
Afvigelser og korrigerende handlinger (der skal 
reageres hvor relevant, handling for fjernelse af 
årsag, dokumenteres) 

OK Set registreringer – fokus på næste audit. 

10.3 Løbende forbedringer OK Udvidet møde frekvens – se ved næste audit 

11. Produkt frembringelse   

11.1 Udførsel af arbejde OK 
Set sag 16790 – rep af lav temperatur anlæg – 
tæthedsprøvning – test kørsel – ingen yderligere 
krav. 

11.2 Kompetencer OK Se pkt 7.2 

11.3 Kalibrering af udstyr OK 
Set Testo M-02 og vægt V-02 samt reference 
manometer valideret af FORCE 

11.4 Evt. Gennemgang af montørvogn. OK 
Gennemgået montørvogn BL 81259 – ingen 
anmærkninger 

Særlige krav for sagkyndig virksomhed: Bek 100:2007 
og Bek 1094:2011 om anvendelse og opstilling af 
trykbærende anlæg.   

11.0 
5. Kvalifikationskrav til montører og kølefirmaer 

ved udførelse af visse arbejdsopgaver   
 

11.1 

5.1 Der skelnes mellem følgende anlægstyper:  

A. Anlæg med mere end 2,5 kg og mindre end 50 kg 

kølemiddel af gruppe 2 (grundcertifikat)  

B. Anlæg med mere end 2,5 kg kølemiddel af gruppe 2 

(mellemcertifikat)  

C. Anlæg med mere end 2,5 kg og mindre end 50 kg 
kølemiddel uanset arten af kølemiddel (udvidet 

grundcertifikat)  

D. Anlæg med mere end 2,5 kg kølemiddel uanset 

arten af kølemiddel (udvidet certifikat)  

E. Anlægget på den virksomhed, hvor montøren er 

ansat. Anlægget er i øvrigt enten type A, B, C eller D 

(specielt certifikat).  

 

Certifikat udstedes til personer, som har eksamensbevis 

fra en uddannelsesinstitution, der er anerkendt af 

OK Se pkt 7.2 
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Arbejdstilsynet til uddannelse af montører til det 

pågældende certifikat.  

11.2 

5.2 Kvalifikationskravene skal være opfyldt 
ved udførelse af følgende arbejdsopgaver:  

1. Opstilling.  
2. Montering.  
3. Idriftsætning.  
4. Årligt eftersyn af anlæg med fyldning større 

end 2,5 kg kølemiddel.  
5. Reparation.  
6. Vedligeholdelse.  

7. Nedlukning, incl. tømning 

OK 
Set sag 16790 

11.3 

 5.3 Montører De i pkt. 5.2 nævnte opgaver på 
anlæg af type A, B, C, D eller E må kun udføres 
af personer over 18 år, der har certifikat hertil, jf. 
pkt. 5.1, eller har uddannelse eller erfaring 
svarende hertil. 
 
Selvstændigt arbejde med opstilling, montering, 
idriftsætning, reparation, vedligeholdelse og 
nedlukning, herunder tømning samt foretagelse 
af årligt eftersyn af anlæg med fyldning større 
end 2,5 kg kølemiddel på køleanlæg af type A, B, 
C, D eller E, må kun udføres af personer over 18 
år, der har gennemgået en uddannelse og er i 
besiddelse af et certifikat. 

Det fremgår af bekendtgørelse om 
arbejdsmiljøfaglige uddannelser, hvornår der er 
krav om et certifikat, samt hvilke kvalifikationer, 
man skal være i besiddelse af, før der kan 
udstedes et certifikat. 

Herudover skal montøren have kvalifikationer 
og have modtaget instruktion, som er nødvendig i 
forhold til den foreliggende arbejdsopgave. 

De ovennævnte opgaver kan udføres af andre 
personer, når en uddannet montør overvåger 
deres arbejde, og der løbende gives kvalificeret 
instruktion. 

Kølefirmaet skal for hver enkelt montør kunne 
dokumentere, at kravene er opfyldt.  

OK 
Set sag 16790 samt se pkt 7.2 

11.4 

5.4 Kølefirmaer  
Firmaer, der udfører en eller flere af de i pkt. 5.2 
nævnte opgaver på anlæg af type A, B, C eller D, 
skal være i besiddelse af fornøden viden om 
køleanlæg, jf. pkt. 5.3, og skal være en sagkyndig 
virksomhed, jf. § 2, som har kendskab til regler 
og standarder på området.  

OK 
Se pkt 7.2 

11.5 
Firmaet skal anvende udstyr, som er velegnet i 

forbindelse med udførelse af arbejdet. 
OK Se pkt 11.3 

11.6 

Firmaet skal have beskrevet og anvende 

procedurer, der sikrer, at arbejdet udføres af 

kvalificerede montører, jf. pkt. 5.3.  

OK 
Se pkt 41- 4.4 

   
 

    

 
 
 
    

 
Underskrift af Auditor 
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Auditområder.   

Områder (afkryds for udført) 

Processer   

A B C D E F G   
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4.1 
Forståelse for 
organisationens og dens 
rammer og vilkår 

X       
  

  

4.2 
Forståelse af 
interessenters behov og 
forventninger 

X       
 

 

 

4.3 
Fastlæggelse af 
kvalitetsledelsessystemet 
omfang 

X       
 

 

 

4.4 
Kvalitetsledelsessystemet 
og det processer 

X         
 

5.0 Lederskab          

  

5.1 Lederskab og forpligtelse X       
 

 

5.5 Ansvar og beføjelser  X         
 

5.6 Ledelsens evaluering X         
 

5.7 Styring af ressourcer X       
 

 

 

5.8 Human ressources X         
 

5.9 Infrastruktur X         

  

6.0 Planlægning          
  

6.1 
Handlinger til adressering 
af risici og muligheder 

X         

  

6.2 
Kvalitetsmål og 
planlægning for at opnå 
dem 

 X      
  

  

6.3 Planlægning af ændringer X       
  

  

7.0 
Støtteaktiviteter og -
funktioner 

         

  

7.1 Ressourcer X  X     
  

  
  

7.1.2 
Medarbejdere og andre 
personer underlagt 
organisationens ledelse 

X   X    
  

  

7.1.3 Infrastruktur X   X      
  

7.1.4 Miljø for drift af processer X   X      
  

7.1.5 
Ressourcer til overvågning 
og måling 

X   X      

  

7.1.6 Organisatorisk viden X   X      
  

7.2 Kompetencer X X X X      
  

7.3 Bevidsthed X         
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7.4 Kommunikation X x x X   

7.5 Dokumenteret information X x X x    
  

  
  

7.5.2 
Udarbejdelse og 
opdatering 

X         

  

7.5.3 
Styring af dokumenteret 
information 

X         

  

8.0 Drift          
  

8.1 
Driftsplanlægning og 
styring 

X   X      

  

8.2 
Krav til produkter og 
ydelser 

X   X    
  

  
  

8.2.1 
Kommunikation med 
kunden 

X x      
  

8.2.2 
Fastlæggelse af krav 
knyttet til produkter og 
ydelser 

X       
  

8.2.3 
Gennemgang af krav 
knyttet til produkter og 
ydelser 

X       
  

8.2.4 
Ændringer af krav til 
produkter og ydelser 

X       
  

8.3 
Udvikling af produkter og 
ydelser 

IR       
  

8.3.2 Udviklingsplanlægning IR         

8.3.3 Input til udvikling IR         

8.3.4 Styring af udvikling IR         

8.4 
Styring af processer, 
produkter og ydelser 
leveret udefra 

X       
  

8.4.2 Type og omfang af styring X         

8.4.3 
Information til eksterne 
leverandører 

x       
  

8.5.1 
Styring af produktion samt 
tilvejebringelse af ydelser 

X       
  

8.5.2 
Identifikation og 
sporbarhed 

X X  X    
  

8.5.3 
Ejendom tilhørende kunder 
eller eksterne leverandører 

X   X    
  

8.5.4 Bevarelse X         

8.5.5 Aktiviteter efter levering X         

8.5.6 Styring af ændringer X x X X      

8.6 
Frigivelse af produkter og 
ydelser 

X   X    
  

8.7 Styring af afvigende output X x x X      

9.0 Præstationsevaluering          

9.1 
Overvågning, måling, 
analyse og evaluering 

X       
  

9.1.2 Kundetilfredshed X         

9.1.3 Analyse og evaluering X         

9.2 Intern audit X         
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9.3 Ledelsens evaluering X       
  

9.3.2 
Input til ledelsens 
evaluering 

X       
  

9.3.3 
Output fra ledelsens 
evaluering 

X       
  

10.0 Forbedring        
  

10.1 Generelt X         

10.2 
Afvigelse og korrigerende 
handling 

X       
  

10.3 Løbende forbedring X         

Særlige krav for sagkyndig virksomhed: Bek 100:2007 og Bek 1094:2011 om anvendelse og opstilling af 
trykbærende anlæg. 

11.0 

5. Kvalifikationskrav til 

montører og kølefirmaer ved 

udførelse af visse 

arbejdsopgaver  
     

11.1 

5.1 Der skelnes mellem 

følgende anlægstyper:  

A. Anlæg med mere end 2,5 kg 
og mindre end 50 kg kølemiddel 

af gruppe 2 (grundcertifikat)  

B. Anlæg med mere end 2,5 kg 

kølemiddel af gruppe 2 

(mellemcertifikat)  

C. Anlæg med mere end 2,5 kg 

og mindre end 50 kg kølemiddel 

uanset arten af kølemiddel 

(udvidet grundcertifikat)  

D. Anlæg med mere end 2,5 kg 
kølemiddel uanset arten af 

kølemiddel (udvidet certifikat)  

E. Anlægget på den virksomhed, 

hvor montøren er ansat. 

Anlægget er i øvrigt enten type 

A, B, C eller D (specielt 

certifikat).  

 

Certifikat udstedes til personer, 
som har eksamensbevis fra en 

uddannelsesinstitution, der er 

anerkendt af Arbejdstilsynet til 

uddannelse af montører til det 

pågældende certifikat.  

x   x  

11.2 

5.2 Kvalifikationskravene 
skal være opfyldt ved 
udførelse af følgende 
arbejdsopgaver:  

1. Opstilling.  
2. Montering.  
3. Idriftsætning.  
4. Årligt eftersyn af anlæg 

med fyldning større end 2,5 
kg kølemiddel.  

5. Reparation.  
6. Vedligeholdelse.  

7. Nedlukning, incl. tømning 

x   x  

11.3 

 5.3 Montører De i pkt. 5.2 
nævnte opgaver på anlæg af 
type A, B, C, D eller E må 
kun udføres af personer over 
18 år, der har certifikat hertil, 
jf. pkt. 5.1, eller har 
uddannelse eller erfaring 
svarende hertil. 
 

x   x  
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Selvstændigt arbejde med 
opstilling, montering, 
idriftsætning, reparation, 
vedligeholdelse og 
nedlukning, herunder 
tømning samt foretagelse af 
årligt eftersyn af anlæg med 
fyldning større end 2,5 kg 
kølemiddel på køleanlæg af 
type A, B, C, D eller E, må 
kun udføres af personer over 
18 år, der har gennemgået 
en uddannelse og er i 
besiddelse af et certifikat. 

Det fremgår af 
bekendtgørelse om 
arbejdsmiljøfaglige 
uddannelser, hvornår der er 
krav om et certifikat, samt 
hvilke kvalifikationer, man 
skal være i besiddelse af, før 
der kan udstedes et certifikat. 

Herudover skal montøren 
have kvalifikationer og have 
modtaget instruktion, som er 
nødvendig i forhold til den 
foreliggende arbejdsopgave. 

De ovennævnte opgaver 
kan udføres af andre 
personer, når en uddannet 
montør overvåger deres 
arbejde, og der løbende 
gives kvalificeret instruktion. 

Kølefirmaet skal for hver 
enkelt montør kunne 
dokumentere, at kravene er 
opfyldt.  

11.4 

5.4 Kølefirmaer  
Firmaer, der udfører en eller 
flere af de i pkt. 5.2 nævnte 
opgaver på anlæg af type A, 
B, C eller D, skal være i 
besiddelse af fornøden viden 
om køleanlæg, jf. pkt. 5.3, og 
skal være en sagkyndig 
virksomhed, jf. § 2, som har 
kendskab til regler og 
standarder på området.  

x   x  

11.5 

Firmaet skal anvende 

udstyr, som er velegnet i 

forbindelse med udførelse af 

arbejdet. 

x   x  

11.6 

Firmaet skal have 

beskrevet og anvende 

procedurer, der sikrer, at 

arbejdet udføres af 

kvalificerede montører, jf. pkt. 

5.3.  

x   x  
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Auditplan  

Punkt
: ISO9001:2015           Overvågnings- 

audit nr.: 
Re- 

certificerin
g 

 

                

  Kravelementer mærket med * skal auditeret ved hvert besøg   1 2  

4.1 Forståelse for organisationens og dens rammer og vilkår * * *  
 

4.2 Forståelse af interessenters behov og forventninger * * *  
 

4.3 Fastlæggelse af kvalitetsledelsessystemet omfang * * *  
 

4.4 Kvalitetsledelsessystemet og det processer X   *  
 

5. Lederskab X   *  
 

5.1 Lederskab og forpligtelse * * *  
 

5.1.1 Generelt  X   *  
 

5.1.2 Kundefokus X   *  
 

5.2 Politik * * *  
 

5.2.1 Udarbejdelse af kvalitetspolitikken X   *  
 

5.2.2 Kommunikation af kvalitetspolitikken X   *  
 

5.3 Roller, ansvar og beføjelser i organisationen X   *  
 

6. Planlægning       
 

 

6.1 
Handlinger til adressering af risici og muligheder 

* * * 
 

 

6.2 Kvalitetsmål og planlægning for at opnå dem  * * *  
 

6.3 Planlægning af ændringer   X *  
 

7. Støtteaktiviteter og -funktioner       
 

 

7.1 Ressourcer   X *  
 

7.1.1 
Generelt 

  X *  

 

7.1.2 Medarbejdere og andre personer underlagt organisationens ledelse   X *  
 

7.1.3 Infrastruktur   X *  
 

7.4.3 Verifikation af indkøbte produkter   X *  
 

7.5 / 
7.5.1 

Styring af produktion og servicetilvejebringelse   X * 
 

 

7.5.2 Validering af processer til produktion og servicetilvejebringelse X   *  
 

7.5.3 / 
7.5.4 

Identifikation og sporbarhed / Kunders ejendom X   * 
 

 

7.5.5 Bevarelse af produkter X   *  
 

7.6 Styring af overvågnings- og måleudstyr X   *  
 

8 / 8.1 Måling, analyse og forbedring X   *  
 

8.2.1 Kundetilfredshed * * *  
 

8.2.2 Intern audit * * *  
 

8.2.3 / 
8.2.4 

Overvågning og måling af processer / produkter X   * 
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8.3 / 
8.4 

Styring af afvigende produkter / Analyse af data X X * 
 

8.5 / 
8.5.1 

Løbende forbedring * * * 
 

 
8.5.2 / 
8.5.3 

Korrigerende handlinger / Forebyggende handlinger X X * 
 

 

  Brug af logo * * *  
 

Særlige krav for sagkyndig virksomhed: Bek 100:2007 og Bek 1094:2011 om anvendelse og opstilling af 
trykbærende anlæg. 

11.0 
5. Kvalifikationskrav til montører og kølefirmaer ved udførelse af visse 

arbejdsopgaver  
   

11.1 

5.1 Der skelnes mellem følgende anlægstyper:  

A. Anlæg med mere end 2,5 kg og mindre end 50 kg kølemiddel af gruppe 2 

(grundcertifikat)  

B. Anlæg med mere end 2,5 kg kølemiddel af gruppe 2 (mellemcertifikat)  
C. Anlæg med mere end 2,5 kg og mindre end 50 kg kølemiddel uanset arten af 

kølemiddel (udvidet grundcertifikat)  

D. Anlæg med mere end 2,5 kg kølemiddel uanset arten af kølemiddel (udvidet 

certifikat)  

E. Anlægget på den virksomhed, hvor montøren er ansat. Anlægget er i øvrigt enten 

type A, B, C eller D (specielt certifikat).  

 

Certifikat udstedes til personer, som har eksamensbevis fra en uddannelsesinstitution, 

der er anerkendt af Arbejdstilsynet til uddannelse af montører til det pågældende 
certifikat.  * * * 

11.2 

5.2 Kvalifikationskravene skal være opfyldt ved udførelse af følgende 
arbejdsopgaver:  

1. Opstilling.  
2. Montering.  
3. Idriftsætning.  
4. Årligt eftersyn af anlæg med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel.  
5. Reparation.  
6. Vedligeholdelse.  

7. Nedlukning, incl. tømning * * * 

11.3 

 5.3 Montører De i pkt. 5.2 nævnte opgaver på anlæg af type A, B, C, D eller 
E må kun udføres af personer over 18 år, der har certifikat hertil, jf. pkt. 5.1, 
eller har uddannelse eller erfaring svarende hertil. 
 
Selvstændigt arbejde med opstilling, montering, idriftsætning, reparation, 
vedligeholdelse og nedlukning, herunder tømning samt foretagelse af årligt 
eftersyn af anlæg med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel på køleanlæg af 
type A, B, C, D eller E, må kun udføres af personer over 18 år, der har 
gennemgået en uddannelse og er i besiddelse af et certifikat. 

Det fremgår af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser, 
hvornår der er krav om et certifikat, samt hvilke kvalifikationer, man skal være 
i besiddelse af, før der kan udstedes et certifikat. 

Herudover skal montøren have kvalifikationer og have modtaget 
instruktion, som er nødvendig i forhold til den foreliggende arbejdsopgave. 

De ovennævnte opgaver kan udføres af andre personer, når en uddannet 
montør overvåger deres arbejde, og der løbende gives kvalificeret instruktion. 

Kølefirmaet skal for hver enkelt montør kunne dokumentere, at kravene er 
opfyldt.  * * * 

11.4 

5.4 Kølefirmaer  
Firmaer, der udfører en eller flere af de i pkt. 5.2 nævnte opgaver på anlæg af 
type A, B, C eller D, skal være i besiddelse af fornøden viden om køleanlæg, 
jf. pkt. 5.3, og skal være en sagkyndig virksomhed, jf. § 2, som har kendskab 
til regler og standarder på området.  * * * 

11.5 
Firmaet skal anvende udstyr, som er velegnet i forbindelse med udførelse af 

arbejdet. 
* * * 

11.6 
Firmaet skal have beskrevet og anvende procedurer, der sikrer, at 

arbejdet udføres af kvalificerede montører, jf. pkt. 5.3.  
* * * 
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Antal Manddage afsat til overvågning audit  ½ ½  1  

Overvågningsaudit 1 planlagt af: Navn / dato Overvågningsaudit 2 planlagt af Navn / dato 

 PBP/ Denne audit PBP/Dec 2019  

BEMÆRKNINGER:                   

 Se evt for certificering eller re-certificerig  
 

 

Auditerede personer 

NAVN FUNKTION / AFDELING 

 Christian Bernt Mejdahl  Driftsdirektør 

 Karsten Sevel  Kvalitetschef 

 Jens Aagesen Kølemontør  
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