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Peer Ringhol, Milton Megatherm 

 

Indhold i dette Nyhedsbrev: 

Ny produktchef hos Milton Megatherm A/S 

Boligejerne kan få grøn opvarmning uden store udgifter. 
Et temmeligt overset CO²-neutralt grønt produkt til boligopvarmning er måske bio-fyringsolie. 

Skrot det gamle fyr, hvis du vil købe bolig. Merkur siger nu blankt nej 

til kunder, der vil låne penge til køb af bolig med oliefyr 
Merkur Andelskasse tager endnu et skridt mod en fossilfri verden. Fremover vil kunder, der 

ønsker at købe en bolig med oliefyr, få nej til boligfinansiering i Merkur. Det sker som led i 

Merkurs fuldstændige afvikling af samtlige fossile finansieringer, helt ned til den enkelte 

private kundes privatøkonomi. 

Ny fjernvarmepulje skal sætte fart på udfasningen af olie- og gasfyr 
Energistyrelsen åbner en ny fjernvarmepulje, som skal yde støtte til fjernvarmevirksomhedernes 
konverteringsprojekter i områder, hvor energieffektiv fjernvarme erstatter fossil varmeforsyning fra 
individuelle olie- og gasfyr. Der er afsat 405 mio. kr. til tilskudsordningen i 2021-23, hvoraf 145 mio. kr. 
uddeles i år. 

Kommende kurser i Electro Energy 

Danske husejere tømte ny klimapulje på fire dage 
En ny pulje til at udskifte olie- og gasfyr med varmepumper blev tømt på blot fire dage i efteråret. Det fik 

markedet til at gå i stå.
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Ny produktchef hos 

Milton Megatherm A/S

 
Peer Ringhol, Milton Megatherm 

 

Milton Megatherm A/S har pr. 4. januar 

ansat Peer Ringholm som produktchef for 

fjernvarme og salgskonsulent for 

Storkøbenhavn. Peer er autoriseret VVS-

installatør og har med sine mange år i 

branchen både været selvstændig VVS-

installatør samt arbejdet for bl.a. AO, 

Viessmann og Nilan. Peer kommer senest 

fra en stilling som projektleder hos Kemp 

og Lauritzen. 

Miltom-Megatherm 

 

Tro kan flytte bjerge, men 

almindelig sund fornuft kan 

få folk til at gå udenom 
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Boligejerne kan få grøn 

opvarmning uden store 

udgifter. 
Et temmeligt overset CO²-neutralt grønt 

produkt til boligopvarmning er måske bio-

fyringsolie. 

Bio-fyringsolien består udelukkende af 

biologiske nedbrydelige materialer så som 

restspildstoffer fra fiskeaffald, brugt 

fritureolie osv., det vil sige de samme 

produkter som bruges i motorbrændstof. 

Bio-fyringsolien er i lighed med almindelig 

fyringsolie frostsikret ned til -23 grader, 

den har et lavt svovlindhold, kan opbevares 

i jord- og udendørs olietanke og er velegnet 

til brug i mindre kedelanlæg. 

Det vil sige boligejerne kan vælge at 

konventere fra deres fossilebrændstof til en 

grøn af slagsen uden omkostninger. Er 

boligejerens gamle kedelanlæg 

udskiftningsmodent, kan der med bio-

fyringsolie vælges en traditionel oliekedel, 

der jo som bekendt er noget billigere i 

indkøb end et lavenergi-anlæg, desuden er 

langt fra alle ældre boliger parate til sådan 

et lavenergi-anlæg, måske er boligen ikke 

topisoleret, måske er det vigtigere med nye 

lavenergi døre og vinduer eller måske er 

radiatorerne ikke store nok. 

Er det en bolig ude i et er landets 

yderområder er det mulig vist heller ikke 

økonomisk muligt at finde en friværdi på  

 

 

omkring 100.000 kr. og måske yderligere 

omkring 50.000 kr i omkostning til 

udskiftning af radiatorer 

 

 
Niels Jacobsen, Vestolie leverer bio-fyringsolie fra 

CIlaj-Energi 

 

Her i Vest- og Sydjylland bruger en del 

boligejere efterhånden bio-fyringsolie, de 

fortæller at de i dagligdagen ikke mærker 

nogen forskel, men at de nu kan prale af at 

have CO²-neutral opvarmning. 

Dog skal boligejere på bio-fyringsolie være 

opmærksomme på at leveringstiden kan 

være op til 14 dage, så en tørkørsel skal 

gerne undgås. 

EW 
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ESS – Prisliste  Alle priser er ekskl. moms og forsendelse 

Gasmærkater 0 – 239 stk. m/tryk                             3,50 kr. 

Gasmærkater 240 - stk. m/tryk      3,00 kr. 

Gasservice rapporter 0 – 199 stk. m/tryk     4,50 kr. 

Gasservice rapporter 200 – 499 stk. m/tryk     4,00 kr. 

Gasservice rapporter 500 – 999 stk. m/tryk     3,50 kr. 

Gasservice rapporter 1000 – stk. m/tryk        3,00 kr.  

Den daglige drift af ESS varetages af 

vores sekretariat, der kan kontaktes 

her: 

Hostrupvej 27, 

6710 Esbjerg 

Telefon: 2750 9073 

Mail: energibranchen.sek@gmail.com 
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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 

Danfoss A/S 

Jegstrupvej 3 

8361 Hasselager 

Tlf.: 69918333 

kundeservice.dk@danfoss.com 

 

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 

 

 

Marisoft 

Rønne Allé 109 

7451 Sunds 

Tlf.: 9714 2171 

pj@marisoft.dk 

www.marisoft.dk 

 

 

Som E-medlem i ESS opnår du blandt andet følgende fordele: 
I Nyhedsbrevet er det gratis for d dit firma præsentere nye produkter af interesse for medlemmerne. 

I Nyhedsbrevet har dit firma 1. prioritet på annonceplads. 

Du opnår direkte kontakt til medlemmer. 

Dit firma kan deltage i ESS’s temadage og andre arrangementer. 

Kontakt ESS sekretariatet og hør nærmere om betingelserne for optagelse som E-medlem 

mailto:energibranchen.sek@gmail.com
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Skrot det gamle fyr, hvis du vil købe 

bolig. Merkur siger nu blankt nej til 

kunder, der vil låne penge til køb af bolig 

med oliefyr 
Merkur Andelskasse tager endnu et skridt mod en fossilfri 

verden. Fremover vil kunder, der ønsker at købe en bolig 

med oliefyr, få nej til boligfinansiering i Merkur. Det sker 

som led i Merkurs fuldstændige afvikling af samtlige fossile   Charlotte Skovgaard, Merkur 

finansieringer, helt ned til den enkelte private kundes privatøkonomi. 

For få måneder siden smækkede Merkur kassen i overfor kunder, der ville købe nye benzin og 

dieselbiler. Nu er turen kommet til de kunder, der søger om lån til finansiering af køb af 

boliger, som er opvarmet med olie. 

Ifølge administrerende direktør Charlotte Skovgaard kommer den enkelte kunde i Merkur på 

den måde til at bidrage til den grønne omstilling: 

”I Merkur arbejder vi aktivt for, på den store klinge, helt at udfase finansiering af fossile 

brændsler. Det kan vi blandt andet bidrage til, ved i dialogen med både nuværende og nye 

kunder at motivere dem til at fravælge fossile energikilder. Det gælder deres boliger, deres 

biler, såvel som for de projekter vi investerer deres penge i. På den måde tager vi det 

samfundsansvar som vores kunder forventer af os.”   

 

Der er dog alligevel mulighed for at købe sin drømmebolig med finansiering gennem Merkur, 

også selvom der er oliefyr. Det kræver bare, at boligkøberen forpligter sig til umiddelbart efter 

overtagelsen at skrotte oliefyret og installere en varmepumpe. 

”Det kan muligvis komme til at koste os kunder, at vi stiller krav til boligkøberne som andre 

pengeinstitutter ikke gør, men det er vi indstillet på. Merkur er en bæredygtig bank, hele 

vores forretningsmodel er bæredygtig, og derfor stiller vi også krav til vores kunder om at 

være det. Til gengæld håber vi selvfølgelig, at vi ved netop at være meget tydelige kan 

tiltrække andre kunder, der godt vil have den rådgivning omkring bæredygtighed som vi er 

specialiserede i,” siger Charlotte Skovgaard. 

Nuværende boligejere, der gerne vil af med det gamle oliefyr kan også få hjælp. Merkur 

tilbyder som noget nyt nemlig et særligt lån til skrotning af olie- og naturgasfyr, hvor renten 

på lånet er afhængig af den CO2 besparelse, der opnås. Jo mere CO2 besparelse, jo lavere 

rente. 
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Ny fjernvarmepulje skal sætte fart på udfasningen af olie- og gasfyr 

Energistyrelsen åbner en ny fjernvarmepulje, som skal yde støtte til fjernvarmevirksomhedernes 

konverteringsprojekter i områder, hvor energieffektiv fjernvarme erstatter fossil varmeforsyning fra 

individuelle olie- og gasfyr. Der er afsat 405 mio. kr. til tilskudsordningen i 2021-23, hvoraf 145 mio. kr. 

uddeles i år. 

 

  

Foto: Colourbox 
 

Fjernvarmevirksomheder kan få tilskud til konverteringsprojekter fra puljen, hvor energieffektive 

fjernvarmenet udrulles som erstatning for individuelle olie- og gasfyr. 

Tilskuddet er et fast beløb på op til 20.000 kr. per konverteret olie- og gasfyr for det antal, som udgør 

minimumstilslutningen. Minimumstilslutningen er defineret som det antal konverteringer i projektområdet, der 

inklusiv tilskud fra fjernvarmepuljen medfører balance i de tilbagediskonterede selskabsøkonomiske 

indtægter og udgifter over levetiden på konverteringsprojektets investeringer. 

Fjernvarmepuljen kan søges løbende fra den 10. januar 2021 frem mod udgangen af 2023 via 

Energistyrelsens ansøgningsportal. Energistyrelsen behandler og reserverer midler efter et først-til-mølle 

princip. Åbenlyst mangelfulde ansøgninger kan dog tildeles afslag.
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Kommende kurser i Electro 

Energy  

VE-uddannelsen  

Certificering som VE-installatør af 

varmepumper Udbydes i samarbejde med 

KEA og tilmelding sker via KEAs 

hjemmeside: Varmepumper – VE-installatør 

(kea.dk) 

Uddannelsen består af 4 undervisningsdage 

fordelt over 4 uger med efterfølgende 

eksamen 14 dage efter sidste 

undervisningsdag 

Uddannelsen kræver adgang til PC og 

internet 

Der starter VE-hold på følgende datoer: 

6. januar 2021 – eksamen 10 februar 2021  

Underviser Jacob Nielsen 

7. januar 2021 – eksamen 11. februar 2021 

Underviser Jacob Nielsen 

10. februar 2021 – eksamen 17. marts 2021 

Underviser Per Damsgaard 

11. februar 2021 – eksamen 18. marts  

Underviser Per Damsgaard 

F-gas II 

KMO-godkendt certifikat der giver 

rettigheder til at opsætte køleanlæg og 

varmepumper med fyldningsgrad op til 2,5 

kg. HFC i grp. 2. Certifikat giver dig 

rettighed til at montere, demontere samt 

servicere anlæg. Der undervisers efter EU-

forordning 517-2014 

Kurset består af 10 undervisningsdage.  

Tilmelding via Electro Energys hjemmeside: 

tilmelding_F-GAS2_2020.pdf (electro-

energy.dk) 
Glostrup uge 7 og 9 

Kolding uge 10 og 12 

Underviser Jacob Nielsen 

mailto:energibranchen.sek@gmail.com
https://kompetence.kea.dk/kurser-fag/varmepumper
https://kompetence.kea.dk/kurser-fag/varmepumper
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Danske husejere tømte ny klimapulje på fire dage 
En ny pulje til at udskifte olie- og gasfyr med varmepumper blev tømt på blot fire dage i 

efteråret. Det fik markedet til at gå i stå. 

Det gik rasende hurtigt, da 

boligejere i efteråret fik adgang 

til en ny klimapulje til at 

udskifte olie- og gasfyret med 

varmepumper. 

På blot fire dage fra den åbnede 

15. oktober oktober blev puljen 

nemlig tømt, fremgår det af en 

evaluering Energistyrelsen har 

lavet. 

At den var så populær, kom bag på styrelsen, der hurtigt måtte ansætte 45 ekstra personer til 

at behandle sagerne, så man kunne færdigbehandle ansøgerne inden jul. 

Selvom det var meningen, at det nye tilskud skulle få ekstra fart på udskiftning af oliefyr og 

opsætning af varmepumper, har den nye klimapulje – stik imod hensigten med sidste 

sommers klimaaftale for energi – bremset det samlede salg og installation af varmepumper. 

Marked i stå med et brag 

Det fortæller Søren Bülow, der er direktør i Dansk Køl og Varme, der er brancheforening for 

autoriserede køle- og varmepumpefirmaer i Danmark. 

“Vi havde egentlig et marked med et opsving, men det gik i stå med et brag i oktober sidste år, 

og det er ikke kommet op i tempo endnu, fordi boligejerne stadig står og venter på, om de får 

et tilskud. Vi har tabt et halvt års produktion af varmepumpeinstallationer, der jo ellers 

skulle bidrage til den grønne omstilling,” siger han. 

I alt modtog Energistyrelsen 19.336 ansøgninger, men puljen var tømt efter de første 5420. 

Ændringer drøftes 

At det gik så stærkt og har været med til at bremse udbredelsen af varmepumper, får nu 

ministeren til at gå ind i sagen. 

“Jeg noterer mig branchens bekymring. Vi har aftalt, at puljerne løbende skal evalueres for at 

se på, om puljedesignet har uhensigtsmæssige bivirkninger, og så vi kan justere efter 

behov,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) i et skriftligt svar til 

Altinget, hvor han tilføjer: 

“Jeg er sammen med forligskredsen bag bygningspuljen ved at drøfte, om vi skal finjustere 

puljen, inden vi igangsætter næste ansøgningsrunde. Justeringer i tilskudssatsen kan også 

komme på tale.” 
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Kilde: Altinget 
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