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Foråret står på spring 

 

 

 

Indhold i dette Nyhedsbrev: 

Værd at vide 
 

Temadag for varmeservice branchen 
 

Bedre muligheder for tilskud til grøn varme og energirenovering 
Hvis de utætte vinduer trænger til at blive skiftet ud, eller det sorte fyr skal erstattes af en grøn 

varmepumpe, så bliver der nu bedre mulighed for at få tilskud. Fremover bliver der flere årlige 

ansøgningsrunder til den såkaldte Bygningspulje, så ansøgningerne kan blive behandlet 

hurtigere, og så man ikke skal vente et helt år med at søge igen, hvis man får afslag. Samtidig 

justeres tilskuddet, så flere kan få støtte. Næste ansøgningsrunde åbner i starten af april 

Kølemontør får bøde på 400.000 kroner i konkurrencesag 
Retten i Roskilde har dømt Sydkystens Automatik til at betale en bøde på 400.000 

kroner for at have aftalt at dele markedet med en konkurrent. Dommen er anket. 
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Værd at vide! 

Hvad koster spidsen 
af en jetjager? 

 

Nu kan du endelig få 

svar på hvad spidsen af 

en jetjager koster. 

Du har garanteret hørt sætningen “Det 

koster spidsen af en jetjager” når folk 

fortæller om noget der er dyrt. 

Men hvor meget koster den spids så? 

Det er jo selvfølgelig et 

definitionsspørgsmål. For hvor går 

spidsen på en jetjager til? 

Ifølge det danske flyvevåben koster 

spidsen af en F16 jetjager (det såkaldte 

pilotrør) ca 16000 kr og det er jo 

egentligt ikke så galt igen. 

Det er formentligt uden radar og hvad 

der ellers måtte findes i næsen på en 

jetjager. 
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Temadag 

For varmeservice branchen 

på Fangel Kro, Odense den 15. september 2021 

Kan blive nødvendigt at ændre på programmet i henhold til de på tidspunktet gældende 
Corona regler. Dette kan blandt andet bevirke at der kan blive ”lagt låg” over deltager 

antal, dette vil foregå efter først til mølle-princippet. 

Program: 
09.00 – 10.00 Morgenkaffe 
10.00 – 10.40 Indlæg 
10.40 – 11.20 Udstillingen er åben 
11.20 – 12.00 Indlæg  
12.00 – 13.00 Frokostpause / Udstillingen er åben 
13.00 – 13.40 Indlæg 
13.40 – 14.20 Udstillingen er åben 
14.20 – 15.00 Indlæg 
15.00 – 15.40 Kaffepause / Udstillingen er åben 
15.40 – 16.10 Indlæg 
16.10 – 17.00 Afslutning i udstillingen 
17.00  ”Skrub af sandwich” (Skal forudbestilles) 
 
 
 
Pris inkl. bespisning 
ESS- medlemmer   300,00 kr. 
Skrub af sandwich (Skal forudbestilles) 100,00 kr. 
 
Pris ikke medlemmer:   400,00 kr. 
Skrub af sandwich (Skal forud bestilles 100,00 kr. 
 
 
Bindende tilmelding på: energibranchen.sek@gmail.com inden 31. maj 2021 
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Bedre muligheder for 

tilskud til grøn varme 

og energirenovering 
Hvis de utætte vinduer trænger til at blive 

skiftet ud, eller det sorte fyr skal erstattes af 

en grøn varmepumpe, så bliver der nu bedre 

mulighed for at få tilskud. Fremover bliver 

der flere årlige ansøgningsrunder til den 

såkaldte Bygningspulje, så ansøgningerne 

kan blive behandlet hurtigere, og så man 

ikke skal vente et helt år med at søge igen, 

hvis man får afslag. Samtidig justeres 

tilskuddet, så flere kan få støtte. Næste 

ansøgningsrunde åbner i starten af april 

I efteråret blev de første 245 mio. kr. ud af 

mere end 2,3 mia. kr. til 

energieffektiviseringer og udskiftning af 

olie- og gasfyr udmøntet. Flere end 19.000 

boligejere søgte om tilskud, men kun 5420 

fik tildelt støtte. Derfor er regeringen, 

Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, SF, 

Enhedslisten, Konservative, Liberal 

Alliance og Alternativet enige om at justere 

puljen, så flere kan få tilskud, og så 

ansøgningsprocessen forbedres. Det skal 

sikres ved at uddele den årlige pulje over 

flere omgange og sætte tilskudssatsen en 

anelse ned.  

”Der har været en helt overvældende 

interesse for at søge tilskud til udskiftning 

af olie- og gasfyr og energiforbedringer. Det 

er naturligvis meget positivt, at danskerne 

har taget så godt imod ordningen. Men det 

betød desværre  

 

også, at mange oplevede at få et afslag. 

Derfor har vi nu handlet hurtigt og tilpasset 

puljen, så flere kan få tilsagn om tilskud 

fremadrettet”, siger klimaminister Dan 

Jørgensen.  

Fra blandt andre installatører af 

varmepumper har der lydt en bekymring 

for, at tilskudspuljen medfører en såkaldt 

”stop-go” effekt på markedet, samt en 

kritik af for høje tilskudssatser. 

Justeringen af ordningen imødekommer 

også den kritik. 

”Vi lærer af vores erfaringer og lytter til den 

kritik, vi får. Derfor tilpasser vi nu puljen, 

så vi nedbringer sagsbehandlingstiden og 

så flere kan få tilskud. Samtidig imødegår 

vi de mulige negative effekter på markedet. 

Desuden sikrer vi med flere årlige 

ansøgningsrunder, at man ikke skal vente et 

helt år, før man kan søge igen, hvis man får 

afslag. Vi vil følge udviklingen tæt, så vi 

hele tiden sørger for, at de mange midler, vi 

har afsat til klimavenlig varme, bliver 
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anvendt så effektivt som muligt”, siger 

klimaminister Dan Jørgensen. 

Med den samlede indsats til udfasning af 

olie- og gasfyr og forventet udvikling 

skønnes det, at de fleste oliefyr og omtrent 

en tredjedel af gasfyrene vil være udskiftet 

i 2030. Tiltagene til udfasning af olie- og 

gasfyr aftalt med klimaaftalen og 

Finansloven 2021 forventes at reducere 

CO2-udledningerne med 0,7-0,8 mio. tons i 

2030. 

Første ansøgningsrunde åbner i ugen efter 

påsken. 

Oprindeligt skulle puljen have åbnet i 

slutningen af marts, men pga. behov for 

ekstra tid til udvikling af ansøgningsportal 

og bedre vejledningsmateriale er åbningen 

blevet udskudt til efter påske. 

Baggrund 

• Bygningspuljen stammer fra 

Energiaftalen 2018 og er målrettet 

besparelser i energiforbruget i 

helårsboliger. Den giver bl.a. tilskud 

ved skift til varmepumper, isolering 

af klimaskærmen og til optimering 

af boligers drift. 

• 60 pct. af puljen er målrettet 

projekter, som indebærer 

konvertering fra olie-, gas- og 

biokedler samt elvarme til 

varmepumper eller konverteringer 

til varmepumper sammen med 

energieffektiviseringstiltag. 

• Man kan søge tilskud fra 

Bygningspuljen som privatperson, 

andelsboligforening, ejerforening i 

etageejendom, virksomhed, forening 

og selvejende institution. 

• Der er afsat i alt 2.360 mio. kr. til 

puljen med energiaftalen 2018, 

klimaaftalen for energi og industri 

mv. 2020 og Finansloven 2021 i 

perioden 2020-2026 (løbende priser). 

Derudover en andel af de 650 mio. 

kr. som med Finansloven 2021 blev 

afsat til tilskudspuljerne til 

udfasning af olie- og gasfyr i årene 

2021-2024. 

• Der forventes at blive fastlagt tre 

ansøgningsrunder i 2021. Et tilsagn 

om tilskud gælder i 2 år. 

Det vil fremadrettet være muligt at få 

et tilskud til en varmepumpe på ca. 

21.140-25.850 kr.    pr 

standardhusstand. En varmepumpe, 

som både kan levere rumvarme og 

varmt brugsvand til en almindelig 

husstand, koster typisk mellem 85.000 

og 150.000 kroner inklusiv installation. 

Kilde: Klima-, Energi- og 

Forsyningsministeriet 
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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 

Kontortid onsdag kl. 8 - 15 
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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 

info@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 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 
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Kølemontør får bøde på 

400.000 kroner i 

konkurrence sag 
Retten i Roskilde har dømt Sydkystens 

Automatik til at betale en bøde på 

400.000 kroner for at have aftalt at dele 

markedet med en konkurrent. Dommen 

er anket. 

Vicedirektør i Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard 

Sørensen, siger: 

Markedsdeling er en alvorlig 

overtrædelse af Konkurrenceloven. 

Virksomhederne sætter konkurrencen 

ud af kraft, og kunderne bliver snydt. 

Det kan føre til højere priser og lavere 

kvalitet, end der ellers kunne have 

været.  

Virksomheden Sydkystens Automatik 

P/S og konkurrenten Findan El-anlæg 

A/S har i perioden fra november 2016 

til februar 2017 haft en aftale om at 

holde sig fra hinandens kunder. Retten 

i Roskilde har dømt Sydkysten 

Automatik P/S til at betale en bøde på 

400.000 kroner, og en ledende 

medarbejder fra virksomheden har fået 

en bøde på 100.000 kroner. 

Retten i Roskilde skriver i dommen: 

”[…] Ved samarbejdsaftalen af 29. 

november 2016 forpligtede parterne sig 

til at holde sig fra hinandens kunder, 

således at Sydkystens Automatik 
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Bitten Thorgaard Sørensen 

specifikt forpligtede sig til at afholde sig 

fra at udføre arbejde eller påtage sig 

opgaver direkte for Super Køl A/S, og 

Findan El-Anlæg forpligtede sig til at 

afholde sig fra at udføre arbejde eller 

påtage sig opgaver direkte for Knudsen 

Køling A/S.  

Retten finder, at det må have stået [den 

ledende medarbejder fra Sydkystens 

Automatik] klart, at der var tale om en 

aftale, som opdelte markedet og derved 

potentielt begrænsede konkurrencen.” 

Bøden til virksomheden er fastsat efter 

en samlet vurdering af overtrædelsens 

grovhed, varighed og virksomhedens 

omsætning. 

Sydkystens Automatik og den ledende 

medarbejder har anket dommen. Sagen 

mod Findan El-anlæg er endnu ikke 

afsluttet. 

Kilde: Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


