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                                     ESS-formand: Carsten Cederqvist 

 

Indhold i dette Nyhedsbrev: 

Ny formand hos ESS 
Carsten Cederqvist har efter generalforsamlingen 2020 overtaget formandsposten efter 

Christian Gulløv, Electro Energy. 

Året der gik 

2020 har været et alternativt år på mange fronter. Corvid19 har i den grad ramt vores måde at 

leve på, truer os alle på helbredet og mange også på levebrødet. Her skal vi i vores branche være 

glade for, at der stadig er brug for varme og varmt vand i krisetider. Forhåbentligt kan vi snart 

vende tilbage til mere normale tilstande, med det nyligt offentliggjorte vaccineringsprogram. 

Nemme servicerapporter til varmeservicesektoren 
Firmaet MariSoft har igennem en årrække leveret specialsoftware specielt rettet mod kørende 

montører. 

ESS har lavet en samarbejdsaftale med MariSoft, således at vore 

medlemsvirksomheder kan købe softwaren til en favorabelpris. 

Kommende kurser i Electro Energy 

Udbud energi 2021 – EUC Syd 

Brug ikke en mandskabsvogn til at hente frokost til sjakket 
Mens det er fuldt lovligt for håndværkere at anvende en almindelig kassevogn på gule plader til 

afhentning af mad i frokostpausen, så gælder der ikke det samme for en mandskabsvogn, som 

er underlagt mere strikse regler.
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Ny formand hos ESS 
Carsten Cederqvist 

har efter 

generalforsamlingen 

2020 overtaget 

formandsposten efter 

Christian Gulløv, 

Electro Energy. 

 

Carsten Cederqvist er uddannet 

maskiningeniør og har tidligere arbejdet på 

blandt andet DTU-Risø, DGC A/S, hos Max 

Weishaupt A/S samt Electro Energy. I dag 

er Carsten Cederqvist produktchef for 

varmepumper hos Gastech-Energi i 

Brøndby. Herudover har Carsten 

Cederqvist bestridt flere tillidshverv i 

branchen. Blandt andet som 

sektionsformand for DEBRA, Dansk Energi 

Brancheforenings sektion for 

varmepumper.  

  

Carsten Cederqvist har også tilrettelagt og 

undervist på VE-installatør uddannelsen 

for Københavns Erhvervsakademi og 

måske er nogle blevet undervist her af 

Carsten hos Electro Energy. 

  

Privat bor Carsten Cederqvist i Roskilde 

med sin hustru Natasha og deres tre børn. 

Fritiden bruges på ungerne og familien, det 

gamle hus og sejlads. 

  

Carsten Cederqvist glæder sig til arbejdet 

med at styrke og udbygge ESS til et stærkt 

organ der kan varetage og tale 

medlemmernes interesse. 

 

 

Året der gik 

mailto:energibranchen.sek@gmail.com
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2020 har været et alternativt år på mange 

fronter. Corvid19 har i den grad ramt vores 

måde at leve på, truer os alle på helbredet 

og mange også på levebrødet. Her skal vi i 

vores branche være glade for, at der stadig 

er brug for varme og varmt vand i 

krisetider. Forhåbentligt kan vi snart vende 

tilbage til mere normale tilstande, med det 

nyligt offentliggjorte vaccineringsprogram. 

Grønne tiltag 

Regeringen har tidligere i år meldt ud, at 

gassen og i særdeleshed olien skal udfases, 

for at vi kan nå vores klimamål i 2030. I 

stedet skal varmepumper overtage, hvor 

der ikke er fjernvarme. For at fremme 

varmepumper, da har folketinget med en 

bred aftale afsat en såkaldt bygningspulje 

på i alt 245 millioner i 2020, så husejerne 

kan få tilskud til at udskifte deres gas-eller 

oliefyr til enten en luft/vand varmepumpe 

eller et jordvarmeanlæg. Puljen åbnede 15 

oktober og allerede 30. oktober kunne 

energistyrelsen melde, at puljen for 2020 

var opbrugt, da der her var modtaget mere 

end 14.500 ansøgninger. Der er dog afsat 

nye tilskudsmidler i 2021 og hvert år frem 

til og med 2026. I 2021 er der afsat 375 

millioner kr. til puljen, som åbner igen for 

ansøgninger i første kvartal 2021.  

Fuldt tryk på tilbud men stoppet salg 

Tilskuddene er store og puljen har sat fuldt 

tryk på efterspørgslen på varmepumper og 

installatører og leverandører har haft 

ekstremt travl med tilbudsgivningen. 

Desværre har ordningen i lighed med 

tidligere ordninger stoppet salget af 

varmepumper, optil- og indtil tilsagnene 

gives, så indtjeningen er gået i bund, 

hvilket gør ondt hos specielt de små 

installatører, der primært lever af 

varmepumpeinstallationer.  

VE installatøruddannelsen 

For at undgå at der i lighed med 

solcelleeventyret i 2013, skyder en masse 

nye virksomheder op, som efterfølgende 

lukker ned, når tilskudspuljen er væk, da 

har man betinget sig, at virksomheden skal 

være VE-installatør godkendt, for at kunne 

foranledige tilskud til sine kunder. Jeg har 

selv været med til at undervise vvs-

installatører, elektrikere og kølemontører 

siden april. Jeg tror på at ordningen vil 

højne kvaliteten af 

varmepumpeinstallationerne, så frem at 

det er de reelle indehavere af VE beviset, 

som kommer til at have med 

varmepumpetilbudsgivningen at gøre med 

de arbejdsgange der hører til; afdækning af 

energibehovet for kundens hus, valg af 

rigtig størrelse varmepumpe og korrekt 

udførelse af installationen. Men da kun én 

medarbejder med sit bevis kan gøre en 

installatørvirksomhed VE godkendt, da 

frygter jeg, at effekten af disse tiltag bliver 

udvandet. Måske vil der også blive forsøgt 

skrevet ”for hinanden” virksomhederne 

imellem…  Vores medlemmer der kører 

varmepumpeservice, vil utvivlsomt støde 

på problemfyldte anlæg derude. Ikke kun 

forkert installerede anlæg, men også 

anlæg, der ikke er korrekt idriftsat. Således 

kan indjustering og fejlsøgning falde over 

på servicefirmaet, når salget har været for 

ringe gennemført. Varmepumper er 

avancerede anlæg, der kræver at en række 

forhold skal være på plads for korrekt drift. 

Derfor forudser jeg, at der kan komme et 

behov for kurser og efteruddannelse i 

korrekt servicering og justering af 
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varmepumper.  En opgave, som vi i 

bestyrelsen vil kaste os over i det nye år. 

Kvalitetskontrol efter branchestandard på 

varmepumpeservice  

Bestyrelsen vil i det nye år arbejde på at få 

indført kvalitetskontrol på 

varmepumpeservice, således at vores 

medlemmer nemt og gunstigt kan få 

dækket kravene til dette i deres 

kvalitetsstyringssystem. Kontrollen vil 

bestå af dokumentkontrol af 

servicerapporter og stikprøvekontrolbesøg.  

Olie- og gasfyrene må vi heller ikke 

glemme, selv om folketinget vil udfase disse 

fortjener kunderne at deres ”sorte” 

varmeanlæg bliver serviceret bedst muligt 

så længe de lever, både for pengepungens 

og miljøets skyld, så derfor kan vi fra ESS 

side kun opfordre til at der fortsat bliver 

udført service og kvalitets kontrol på disse 

anlæg. 

 

 

Temadag 2021 

Med store forhåbninger om af være fri af 

Corvid19 har bestyrelsen planlagt en ny 

Temadag d. 15/9-2021. En temadag for 

håndværkere inden for varme- og 

energisektoren. Programmet er så småt 

planlagt og udstillere vil blive inviteret 

først i det nye år.  

Med ønsket om en rigtig god jul og et godt 

nytår til alle vores medlemmer. 

ESS-formand, Carsten Cederqvist 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

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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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.  
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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 kan 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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Nemme servicerapporter til varmeservicesektoren 

Firmaet MariSoft har igennem en årrække leveret 

specialsoftware specielt rettet mod kørende montører. 

 

Systemet har en lang række fordele for firmaer indenfor 

varmeservicesektoren, og det er derfor nemt at sætte strøm til 

de administrative rutiner, så vi sikrer at mesters skrivebord kan 

komme til at se sådan ud: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESS har aftalt en speciel                     

rabat til foreningen medlemmer.   

Se prisliste her til højre: 

 

Fordele ved systemet – på kontoret og i marken: 

• Håndterer løbende fornyelse af serviceaftaler og abonnementer  
• Serviceeftersyn af varierende intervaller 

• Spjæld job f.eks. driftstop af oliefyr håndteres også samt almindelige el- og vvs-opgaver 
• Godt overblik ved planlægningen ved hjælp af kalender og kortfunktion 
• Email & SMS kan anvendes til advisering af kunder og montører.   
• Jobkort distribueres automatisk til den enkelte montørs PC / tablet / smartphone. 
• Fast vareforbrug pålægges ordren automatisk og montøren pålægger herefter  

ekstra forbrugte varer 

• Kvalitetssikring (SKS / KLS) udfyldes og udskrives på stedet 
• Faktura kan (om ønsket) udskrives på stedet 
• Montøren kan selv oprette kunder og jobs på stedet 

• Fuld adgang til servicehistorik 
• Import af prisfiler fra grossister (el, vvs og andre) 
• Styr på timeregistrering ved indtastning i ugeskema 
• Automatisk synkronisering af alle data mellem kontor og montører 

• Intet krav om internetforbindelse ude på jobbet 
• Web-baseret APP til smartphone & tablet (i on-line løsningen) 

• Integration med økonomisystemet (Stellar, AirBoss, SummaSummarum, e-conomic, andre), 
men kan fungere helt uden økonomisystem. 

[Fang læserens opmærksomhed med et citat fra dokumentet, eller brug denne plads til at fremhæve 

nogle nøglepunkter. Du kan trække dette tekstfelt til andre steder på siden.] 
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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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https://electro-energy.dk/wp-content/uploads/2020/08/tilmelding_F-GAS2_2020.pdf
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Udbud energi 2021 – EUC Syd 
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Brug ikke en 

mandskabsvogn til at hente 

frokost til sjakket 
Mens det er fuldt lovligt for håndværkere at 

anvende en almindelig kassevogn på gule plader til 

afhentning af mad i frokostpausen, så gælder der 

ikke det samme for en mandskabsvogn, som er 

underlagt mere strikse regler. 

Der findes tre typer af varebiler.                       Jens Christian Kjærgaard, BDO Manager moms 

1. For det første de særlige mandskabsvogne, der er kendetegnet ved, at de har en 

sæderække bag forsæderne og derfor er velegnede til transport af både mandskab og 

materiel.  

2. For det andet de specialindrettede varevogne. Det vil fx sige kassevogne, hvor 

varerummet er fyldt med reoler til opbevaring af værktøj og/eller reservedele, og hvor 

der i førerkabinen højst er plads til tre personer.  

3. For det tredje almindelige varevogne på gule plader, der ikke er mandskabsvogne, og 

hvor varerummet ikke er udstyret med reoler el.lign. 

Reglerne for, hvad bilerne må anvendes til, er vidt forskellige, når det handler om andet end 

kørsel til kunder eller efter materialer mv. 

Mandskabsvogne 
Disse biler må kun anvendes til transport til og fra virksomhedens arbejdspladser af 

maskiner, værktøj og materialer samt af personer, der arbejder i virksomheden. Under visse 

betingelser må sådanne biler tages med hjem af en ansat, så den om natten holder parkeret 

ved dennes bopæl. Det kan du læse mere om i denne artikel. Til gengæld må der ikke køres 

svinkeærinder i den slags biler. Det betyder blandt andet, at de ikke må anvendes til at hente 

eller bringe børn i. 

Når det gælder kørsel efter mad i arbejdstiden, tillader Motorstyrelsen som udgangspunkt kun 

dette, hvis det sker i forbindelse med kørsel efter materialer eller til en arbejdsplads og kun, 

hvis der højst køres en meget lille omvej (500 m) for at hente maden. En håndværker kan altså 

ikke lovligt anvende firmaets mandskabsvogn til at hente frokost til sjakket, hvis turen ikke har 

andet formål. Gør han det, kan det ultimativt betyde, at virksomheden vil skulle efterbetale 

registreringsafgift for bilen og måske får en bøde.  

 

Fortsættes næste side 

Specialindrettede kassevogne 

mailto:energibranchen.sek@gmail.com
https://www.bdo.dk/da-dk/faglig-info/depechen/artikler-2017/saadan-er-reglerne-for-mandskabsvogne-uden-registre
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For disse biler er reglerne noget mere lempelige. Fx er det både moms- og skattemæssigt 

tilladt håndværkere m.fl. at anvende sådanne biler til kørsel mellem bopælen og en 

arbejdsplads. Det udløser således ikke firmabilbeskatning hos brugeren, når bilen tages med 

hjem. Adgangen til befordringsfradrag bortfalder dog. 

Det er også tilladt at køre svinkeærinder i sådanne biler, hvis blot denne kørsel ikke 

overstiger 1.000 km om året. Det vil sige 40-50 km pr. arbejdsdag. Ved svinkeærinder forstås 

først og fremmest kørsel i tilknytning til den arbejdsmæssige kørsel for at hente eller bringe 

børn i skole eller daginstitution og for at handle ind. 

Når det gælder kørsel efter mad eller til et spisested, er dette fuldt lovligt, hvis blot kørslen 

sker i arbejdstiden. Der må altså gerne hentes mad i en sådan bil, selvom turen ikke har 

andet formål. 

Øvrige varevogne 
Disse ikke-specialindrettede varevogne på gule plader må groft sagt ikke anvendes til noget 

som helst andet end kørsel fra virksomheden og ud til dennes kunder og/eller leverandører og 

tilbage igen. De må normalt ikke tages med hjem, ligesom de ikke må anvendes til 

svinkeærinder. De må heller ikke anvendes til at hente mad i, medmindre det sker i 

arbejdstiden og på vejen – altså i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel. 

Ovenstående artikel er hentet fra Depechen, 
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