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Foto: DGC 

 

 

Indhold i dette Nyhedsbrev: 

Ny målemetode 
DGC har testet og påvist, at en ny målemetode kan identificere metan, der slipper ud af 

gasnettet. 

Ren besked om gas og sikkerhed 
Evida har udgivet en ny sikkerhedsbrochure, som har til formål at informere forbrugerne om 

gas og sikkerheden i forbindelse med gasanvendelse 

Puljen til energirenoveringer i bygninger er formentlig tømt for i 

år – men der er nye tilskudsmidler i 2021 
Energistyrelsen har modtaget over 14.500 ansøgninger til Bygningspuljen, der støtter 

udfasning af olie- og gasfyr og andre boligforbedringer, der sparer energi. Dermed forventer 

styrelsen, at alle tilskudsmidler vil blive udmøntet for i år, men der vil være nye penge i starten 

af det nye år, da der er afsat 375 mio. kr. til puljen i 2021. 

Oversigt over kompetencegivende gasuddannelser 
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Ny sekretariatsadresse 

og ny hjemmeside 
Ess har fået nyt sekretariat, ny telefon- og 

mailadresse og ny hjemmeside. 

 

ESS-bestyrelse har valgt selv at varetage 

sekretariatsfunktionen, derfor holdt 

sekretariatet flyttedag 1. oktober 2020. 

Sekretariatets adresse er nu: Hostrupvej 27, 

6710 Esbjerg V. 

Det er muligt at kontakte sekretariatet på 

telefon: 2750 9073: 

Mandag – tirsdag – torsdag fra kl. 16 – 18. 

Onsdag fra kl. 8 – 16. 

Fredag fra kl. 15 – 16. 

 

Mail: energibranchen.sek@gmail.com 

 

ESS har desuden fået en ny hjemmeside, 

udseendemæssigt er der ikke den store 

forskel fra den gamle. 

 

Når man har logget ind, er der ved siden af 

login ikonet kommet 2 faner: Energi kalender 

samt Lov og viden. 

 

 
 

Energikalenderen viser aktiviteter i ESS. I 

lov og viden er der samlet lovstof, 

vejledninger osv. for energihåndværkere og 

arbejdsgivere. 

 

Alle ESS-medlemmer er oprettet som brugere 

og har fået tilsendt login oplysninger som en 

not-reply mail, mener I ikke at have 

modtaget mailen, så tjek eventuelt i spam. 
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Husk at ESS nye hjemmeside indeholder 

masser af informationer til dig som installatør 
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De støtter ESS – hvem støtter du? 

Energi 

Service 

Sammenhold 

 

Arne Nielsen 

Oliefyr & Gasteknik A/S 

Solvangsvej 13 

4681 Herfølge 

Tlf.: 56 21 50 50 

arne@arnenielsen.dk   

 

Solar A/S, Service 

Klima & Energi 

Industrivej Vest 43 

6600 Vejen 

Tlf.: 76527911 

Serviceve@solar.dk 

 

Electro-Energy A/S 

Gl. Landevej 2 

2600 Glostrup 

Tlf.: 4344 18 00 

afd.ost@electro-energy.dk 

 

Elma Instruments a/s 

Ryttermarken 2 

3520 Farum 

Tlf.: 7022 1000 

info@elmanet.dk 

Her er plads til 

dine firma  

informationer 

 

Max Weishaupt A/S 

Erhvervsvej 10 

2600 Glostrup 

Tlf.: 4327 6300 

adm@weishaupt.dk 

 

Milton Megatherm A/S 

Formervangen 12 - 16 

2600 Glostrup 

Tlf.: 4697 0000 

info@miltonmegatherm.dk 

Buhl & Bønsøe A/S 

Virumgårdsvej 12 

2830Virum 

Tlf.: 4595 0410 

info@buhl-bonsoe.dk 

 

Winther Engros ApS. 

Vindevej 115 

7800 Skive 

Tlf.: 9752 5511 

salg@wintherengros.dk 

 

Thyholm Olieservice A/S 

Suurkjærvej 6 

7790 Thyholm 

Tlf.: 9787 1631 

ek@thyholmolie.dk 
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Mamadou Koné 

Projektingeniør 

2053 6989 

mak@dgc.dk 

Ny målemetode 
DGC har testet og påvist, at en ny 

målemetode kan identificere metan, der 

slipper ud af gasnettet.  

Formålet med testen var at afklare, om 

metoden kan anvendes til dels at 

identificere og kvantificere lækager fra 

gasnettet, dels at finde den nøjagtige 

position af de fundne lækager. Målingerne 

blev foretaget med et særligt instrument i 

en målebil, der kørte rundt i udvalgte 

villakvarterer, hvor boligerne er opvarmet 

med naturgas. 

Det viste sig, at det er muligt at identificere 

lækager fra gasnettet ned til størrelse på 

0,05 l/min. (svarende til 24 m3/år) fra fx 

stikledninger eller målerskabe på privat 

grund. Desuden kan metoden lokalisere 

lækager inden for en radius på ca. 20-40 m 

(svarende til ca. 2-6 husstande) ud fra 

målinger ved to forskellige vindretninger. 

Metoden viste sig ikke at være moden til at 

bestemme størrelsen af fundne lækager. 

  

Projektet, som DGC har udført for 

gasselskaberne, er beskrevet i rapporten 

”Metode til effektiv lækagesøgning for 

metanemissioner”. 

mailto:energibranchen.sek@gmail.com
mailto:mak@dgc.dk
https://www.dgc.dk/publikation/2020/metode-til-effektiv-laekagesoegning-metanemissioner
https://www.dgc.dk/publikation/2020/metode-til-effektiv-laekagesoegning-metanemissioner
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Ren besked om gas og 

sikkerhed 
Evida har udgivet en ny sikkerhedsbrochure, som har til 

formål at informere forbrugerne om gas og sikkerheden i 

forbindelse med gasanvendelse 

 

Brochuren handler om gas og gasinstallationer i 

enfamiliehuse. Det er brochurens formål at informere ejer 

og bruger om gas og sikkerheden ved gasinstallationen. 

Brochuren giver et kendskab til de 

sikkerhedsforanstaltninger, der bør træffes og hvad 

ejer/bruger skal være opmærksom på for at undgå 

problemer med gasinstallationen. 

Sikkerhedsbrochuren omhandler følgende 12 

emner:  

• Lugter du gas ude eller inde?  

• Advarselssignaler  

• Pas på kulilten  

• Det skal du være opmærksom på  

• Hvem har ansvaret?  

• Aftrækssikringer og service  

• Hvad kan du selv gøre?  

• Gasinstallationen  

• Kedeltyper  

• Kend gasledningens placering  

• Kuliltealarmer  

• 7 gode huskeregler  

Sikkerhedsbrochuren finder du på: 
https://evida.dk/nyheder/ren-besked-om-gas-og-sikkerhed/ 
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Puljen til energirenoveringer i bygninger er formentlig 

tømt for i år – men der er nye tilskudsmidler i 2021 

 

Energistyrelsen har modtaget over 14.500 ansøgninger til Bygningspuljen, der støtter 

udfasning af olie- og gasfyr og andre boligforbedringer, der sparer energi. Dermed forventer 

styrelsen, at alle tilskudsmidler vil blive udmøntet for i år, men der vil være nye penge i starten 

af det nye år, da der er afsat 375 mio. kr. til puljen i 2021. 

Danskerne er klar til at hjælpe klimaet ved at energiforbedre deres boliger. I hvert fald har 

der været kæmpe søgning til den nye Bygningspulje, der åbnede 15. oktober 2020.  

Energistyrelsen har modtaget mere end 14.500 ansøgninger fra boligejere, der ønsker at 

udskifte olie- og gasfyret, med en varmepumpe eller gennemføre andre energibesparende 

boligforbedringer. Det samlede ansøgte beløb overstiger det afsatte puljebeløb for i år.  

- Vi glæder os over den store interesse for grønne tiltag i boliger. Energistyrelsen har fået 

susende travlt med at behandle ansøgninger og besvare henvendelser og vi forventer faktisk 

allerede, at alle midler i puljen vil blive udmøntet for i år, da der samlet er ansøgt for et beløb, 

der er større end puljen. Vi håber derfor, at ansøgerne vil have tålmodighed – vi forventer at 
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alle får svar i år, siger kontorchef Heidi Ingeman Koch fra Energistyrelsen, der administrerer 

tilskuddet. 

Energistyrelsen giver tilsagn hurtigst muligt, når der er overblik over de mange ansøgninger. 

Hvornår man får at vide, om man får tilskud, afhænger af, hvornår man har sendt sin 

ansøgning ind. Det forventes, at alle ansøgere får svar i år. 

Flere penge næste år 

Energistyrelsen understreger, at selvom der er en forventning om, at alle tilskudsmidlerne for 

i år er brugt, så er der igen nye og yderligere midler klar til uddeling i starten af det nye år. 

Energistyrelsen opfordrer derfor boligejere, der ikke har travlt, til at søge i næste runde. 

- Det er heldigvis ikke en éngangspulje. Den løber til og med 2026 med nye midler hvert år, så 

der er ingen grund til panik. Vi åbner allerede for en ny runde i første kvartal af 2021, siger 

Heidi Ingeman Koch. 

Der er afsat næsten 1 mia. kr. til puljen de næste 4 år gennem Energiaftalen fra 2018 og der 

vil blive tilført endnu flere penge som følge af Klimaaftalen fra juni i år. Det afsatte 

tilskudsbeløb i 2021 er 375 mio. kr. Energistyrelsen vil senere i 2020 melde ud, hvornår puljen 

mere præcist åbner for ansøgere i første kvartal i 2021. 

Kilde: Energistyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:energibranchen.sek@gmail.com


NYHEDSBREV 

 
 

Energibranchens Service Sammenslutning l Hostrupvej 27 l 6710 Esbjerg V. l Danmark l ess-sek@teknologisk.dk 
 
 

                                                          LANDSDÆKKENDE BRANCHEFORENING                                       NOVEMBER 2020 

Oversigt over kompetencegivende gasuddannelser 
tifikat 

Københavns Erhvervsakademi 

Frederikkevej 8-10, 2900 Hellerup, 

tlf.: 4646 0500, E-mail: kea@kea.dk, 

www.kea.dk 

 

TEC Gladsaxe 

Tobaksvejen 15, 2860 Søborg, 

tlf.: 3817 7000, E-mail: tec@tec.dk, 

www.tec.dk 

 

Sjællands Erhvervsakademi 

Bredahlsgade 1A, 4200 Slagelse, 

tlf.: 5076 2600, E-mail: slagelse@zealand.dk, 

www.zealand.dk 

 

EUC Sjælland 

Jagtvej 2, 4700 Næstved, 

tlf.: 5575 3300, E-mail: eucsj@eucsj.dk, 

www.eucsj.dk 

 

Syddansk Erhvervsskole 

Risingsvej 60, 5000 Odense C, 

tlf.: 7010 9900, E-mail: sde@sde.dk, 

www.sde.dk 

 

Herningsholm Erhvervsskole 

Lillelundvej 21, 7400 Herning, 

tlf.: 7213 4500, E-mail: mail@herningsholm.dk, 

www.herningsholm.dk 

 

Learnmark Horsens 

Stadionsvej 2, 8700 Horsens, 

tlf.: 8816 3600, E-mail: info@learnmark.dk, 

www.learnmark.dk 

 

Tech College Aalborg 

Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg, 

tlf.: 7250 1000, E-mail: mail@techcollege.dk, 

www.techcollege.dk 

 

EUC SYD 

Plantagevej 35, 6270 Tønder, 

tlf.: 7412 4242, E-mail: maileucsyd@eucsyd.dk 

www.eucsyd.dk 

certifikat 

B-certifikat (kompetencegivende prøve) 

EUC SYD 

Plantagevej 35, 6270 Tønder, 

tlf.: 7412 4242, E-mail: maileucsyd@eucsyd.dk 

www.eucsyd.dk 

 

delpasserkursus 

NEXT - Kursuscenter København, 

Fabriksparken 31, 2600 Glostrup, 

tlf.: 3388 0900, E-mail: kursus@nextkbh.dk, 

www.nextkbh.dk 

 

Dansk Fjernvarme 

Merkurvej 7, 6000 Kolding, 

tlf.: 7630 8000, E-mail: mail@danskfjernvarme.dk, 

www.danskfjernvarme.dk 

 

Mercantec Hoverdal 

Hoverdalvej 14, 6971 Spjald, 

tlf.: 9734 8011, E-mail: hoverdal@hoverdal.dk, 

www.hoverdal.dk 

 

Fredericia Maskinmesterskole 

Købmagergade 86, 7000 Fredericia, 

tlf.: 7592 2833, E-mail: fms@fms.dk, 

www.fms.dk 

ampingvognscertifikat (F-gas) 

Camping Branchen 

Mosedalvej 15, 2500 Valby, tlf.: 3614 0457, 

E-mail: info@campingbranchen.dk, 

www.campingbranchen.dk 

A-certifikat B-certifikat 

Kedelpasser-

kursus 

Campingvognscertifikat (F-gas) 

mailto:energibranchen.sek@gmail.com

