
 
 

 

 
Maskinmesterskolen København, MSK, Gyrithe Lemches Vej 20, 2800 Kgs. Lyngby 

Ansøgningsskema for maskinmestre om kølemontørcertifikat 
 

Navn  

CPR. nummer  

Mobilnummer  

E-mail  

Adresse  

Postnummer  

By  

  

Der søges følgende certifikat (sæt kryds) 

A B C D 

 

Pos. Ansættelsessted Periode 
Fyldnings- 
størrelse 

Kølemiddel-
type 

1     

2     

3     

4     

5     

 
Påkrævet dokumentation (sæt kryds): 

 Eksamensbevis 

 Bilag for ansættelser 
 Arbejdsgivererklæringer vedr. praktikperiodens arbejdsindhold. 
 Dokumentation for at praktikvirksomheden er et ISO 9001 certificeret kølefirma iht. 

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 bilag 7. 
 
Information 
Den samlede praktikperiode skal være på minimum ½ år i et ISO 9001 certificeret kølefirma og praktikken 
skal indeholde følgende køletekniske områder: Opstilling, montering, idriftsætning, årligt eftersyn af anlæg 
med fyldning større end 2,5 kg kølemiddel, reparation, vedligeholdelse og nedlukning, herunder tømning.  
 
Alt efter ovenstående praktik kan der udstedes certifikat til: 
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)  
 
Såfremt ansøgninger bliver imødekommet, skal betalingen for certifikatet indbetales på vores konto før 
fremsendelse af certifikat. Der vil i forbindelse med behandlingen af ansøgningen blive orienteret om 
proceduren for denne betaling. 
 
 
___________________________________________________ 
Underskrift, dato og sted  
 
Da ansøgningen er en tro og loveerklæring, skal den underskrives personligt, efterfølgende skal den scannes og uploades sammen med den øvrige 
dokumentation under kontakt MSK https://www.msk.dk/kontakt/kontakt-msk/  

https://www.msk.dk/kontakt/kontakt-msk/
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