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Den nye generation af luft/vand varmepumpen fra Kronoterm kommer i fire stilfulde farver.Forhandles af Electro-

Energy 

Indhold i dette Nyhedsbrev: 

Værd at vide! 

Ny generation af populær varmepumpe på trapperne 
Stilfuld og så godt som støjfri 

 

Bygningspuljen åbner op for grønne boligforbedringer den 7. 

april 
Energistyrelsen åbner den 7. april kl. 10.00 for første runde af bygningspuljen. Her kan boligejere søge 

om tilskud til grønne boligforbedringer, der kan nedsætte deres energiforbrug og spare klimaet for CO2. I 

første ansøgningsrunde er der afsat 250 mio., og i alt er der afsat 675 mio. i 2021. 

Ny pulje kan give private gebyrfri afkobling fra gassystemet 
Onsdag den 7. april åbner en ny pulje, der giver privatpersoner mulighed for at få 

dækket gebyret for afkoblingen hos statens gasdistributør Evida, hvis gasfyret ønskes 

udskiftet med en alternativ energikilde. 

 

Ny direktør i Gastech-Energi A/S 

Håndværker idømt stor bøde efter gasulykke 
En vvs’er er ved Retten i Randers blevet idømt en bøde på 40.000 kroner for at have 

sjusket med sikkerheden, da en af hans ansatte installerede en gasvandvarmer, der 

endte med at eksplodere, så en kvinde fik flere forbrændinger på kroppen.  

 

Temadag i Energibranchens -service Sammenslutning 
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Værd at vide! 

 

 
Ny generation af populær 

varmepumpe på trapperne 
 

Stilfuld og så godt som støjfri 

I løbet af 2021 lander en ny generation 

af Kronoterms populære luft/vand 

varmepumpe hos Electro Energy. 

Kronoterms 

nuværende 

Adapt 

varmepumpe er 

et populært 

valg hos vores 

kunder, fordi 

den gør op med 

to af de største 

fordomme om 

varmepumper: 

de støjer, og så 

er de ikke 

særlig kønne at 

se på. 
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Kronoterm har for alvor brudt med 

disse, ofte berettigede, fordomme med 

deres stilfulde og stort set lydløse Adapt 

varmepumpe. Adapt er således den 

mest støjsvage varmepumpe opgivet på 

Energistyrelsens liste over 

varmepumper på www.sparenergi.dk 

med bare 42 dB på udedelen. Det 

betyder, at udendørsdelen af 

varmepumpen ikke larmer mere end et 

køleskab, imens indendørsdelen er så 

godt som støjfri (se billede med 

lydtryksskala). 

Endnu mere at se frem til 

Nu er der altså en ny generation af 

Kronoterms varmepumpe på vej. Hos 

Electro Energy forventer vi, at navnet 

på den nye model bliver Flexo. Med 

Flexo bliver det muligt at imødekomme 

endnu flere boligers individuelle 

energibehov. Den nye generation af 

varmepumperne kommer nemlig i 

endnu en størrelse, end den nuværende 

Adapt, som findes i tre forskellige 

størrelser - 12, 16 og 24 kW. Det 

betyder, at vi nu i endnu højere grad 

kan tilbyde energieffektive løsninger 

dimensioneret til at passe flere danske 

boligers specifikke behov.  

Pumperne bliver A+++ pumper, 

med et moduleringsområde mellem 3-6 

kW. På nuværende tidspunkt forventer 

vi, at pumperne skal kunne yde 6 kW, 

uanset om der er 0 °C, -10 °C eller -20 

°C udenfor. Med den højeste 

energimærkning A+++ er Kronoterms 

pumper således nogle af de mest 

energieffektive varmepumper til 

miljørigtig opvarmning. 

 

En god investering 

Kronoterm har formået at skabe 

varmepumpen, man stort set glemmer, 

man har. Med sit nær lydløse NMS-

system og stilfulde design går 

varmepumpen både visuelt og 

lydmæssigt så godt som i ét med sine 

omgivelser. Hos Electro Energy er vi 

stolte over snart at kunne tilbyde 

markedets mest støjsvage og stilfulde 

luft/vand varmepumpe i endnu flere 

størrelser og med en forventet forbedret 

ydeevne. Den nye størrelsesvariant 

giver mulighed for at dimensionere og 

tilpasse varmepumperne endnu mere 

præcist til den enkelte bygnings behov. 

Et optimeret og energieffektivt match 

med det samme stilfulde design og lave 

støjniveau som vores kunder vægter så 

højt.  
 

 
 

Ja, jeg taler med mig 

selv… Men kun når jeg 

har brug for 

ekspertrådgivning. 
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Foto: Spar energi 

 

Bygningspuljen åbner op for 

grønne boligforbedringer 

den 7. april 
Energistyrelsen åbner den 7. april kl. 10.00 for 

første runde af bygningspuljen. Her kan 

boligejere søge om tilskud til grønne 

boligforbedringer, der kan nedsætte deres 

energiforbrug og spare klimaet for CO2. I første 

ansøgningsrunde er der afsat 250 mio., og i alt 

er der afsat 675 mio. i 2021. 

Onsdag den 7. april kl. 10 åbner 

Energistyrelsen igen for ansøgninger om tilskud 

fra Bygningspuljen til boligforbedringer, der 

sparer energi. Det kan f.eks. være 

efterisolering, nye vinduer eller at skifte 

opvarmningsform til varmepumpe. 

Vicedirektør i Energistyrelsen Stig Uffe 

Pedersen glæder sig til åbningen: 

”Vi har set frem til at kunne fortælle om den 

næste runde af Bygningspuljen – ikke mindst 

åbningsdatoen. Jeg ved, at den er ventet af 

mange boligejere, der er ivrige efter at spare 

energi, CO2 og penge på varmeregningen med 

hjælp fra tilskudspuljen. Det er en fordel for 

både klimaet, samfundet og den enkelte 

boligejer, og vi ser frem til at støtte tusindvis af 

nye projekter,” siger Stig Uffe Pedersen. 

Flere runder og tilskud til flere 
Frem mod lanceringen af bygningspuljen 2021 

har Energistyrelsen arbejdet på at forbedre 

ansøgningsportalen og vejledningsmaterialer. 

Formålet er at sikre, at alle ansøgere ved, hvad 

de kan få tilskud til, og hvilke informationer de 

skal have klar, når de går i gang med at søge 

tilskud. Det er samtidig besluttet, at der skal 

være flere årlige ansøgningsrunder, ligesom 

tilskudssatserne sættes lidt ned.  

”Ændringerne betyder, at flere kan få tilskud, og 

at man ikke behøver vente et helt år med at søge 

igen, hvis man får afslag. Selvom tilskuddet er 

lidt lavere, er der stadig tale om et betydeligt 

tilskud. Jeg vil opfordre boligejere, der overvejer 

at søge tilskud, til at forberede ansøgningen 

godt. Det øger chancen for at få hurtigt svar, og 

dermed kan man påbegynde sit projekt 

hurtigere,” siger Stig Uffe Pedersen. 

Sådan bliver du klar 
Frem mod lanceringen afholder Energistyrelsen 

flere webinarer for både borgere, håndværkere 

og rådgivere for at fremme en god proces for 

tilskud forud for åbningen. Man kan også 

forberede sig ved at læse på 

SparEnergi.dk/tilskud 

Kontakt 

Generelle spørgsmål vedr. bygningspuljen, 

kontakt Sparenergi på 31 15 90 00, eller 

info@sparenergi.dk 

Kilde: Energistyrelsen 
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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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Ny pulje kan give private gebyrfri afkobling fra gassystemet 
Onsdag den 7. april åbner en ny pulje, der giver privatpersoner mulighed for at få dækket 

gebyret for afkoblingen hos statens gasdistributør Evida, hvis gasfyret ønskes udskiftet med 

en alternativ energikilde. 

En ny midlertidig ordning, der gør det muligt at få dækket gebyret for afkobling, åbner 

onsdag den 7. april kl. 10.00. Afkoblingsordningen giver private husholdninger og udlejere 

mulighed for at få dækket gebyret til Evida for at blive afkoblet gassystemet, hvis man 

ønsker at udskifte sit gasfyr med en alternativ energikilde.  

 
Foto: Evida 

Gebyrfritagelsen tildeles efter først-til-mølle-princippet. Det betyder, at de, som først 

indberetter et behov for afkobling, får tildelt gebyrfritagelsen, indtil den årlige pulje er tom.  

"Afkoblingsordningen vil betyde, at boligejerne kan undgå at betale for at få lukket for 

gasforsyningen, når de udskifter fyret, og når den kombineres med støtten fra de andre puljer 

som eksempelvis Bygningspuljen, bliver det billigere for boligejerne at erstatte deres 

nuværende gasfyr med en grønnere opvarmningsform. Det er derfor vores forventning, at der 

vil blive taget godt imod afkoblingsordningen", siger vicedirektør i Energistyrelsen, Stig Uffe 

Pedersen. 

Afkoblingsordningen er et resultat af den klimaftale, hvor der blev afsat midler til 

gebyrfritagelse ved afkobling fra gassystemet, og midlerne uddeles i perioden 2021-2026. 

Evida administrerer ordningen for Energistyrelsen, og Forsyningstilsynet har netop 
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godkendt, hvordan Evida forvalter puljen i overensstemmelse med kriterierne, og at gebyret 

i tilfælde af gebyrfritagelse dækkes af staten i stedet for den enkelte husholdning.  

"Vi arbejder målrettet på at levere på de politiske målsætninger. Og det er vores hensigt, at 

det skal være nemt for kunderne at blive koblet af gassystemet, hvis de ønsker dette. Vi har 

derfor sikret en løsning på vores hjemmeside, der automatisk tjekker, om de overordnede 

kriterier for at få del i puljen er opfyldt, når kunderne er logget ind for at ansøge herom. 

Derudover udvider vi vores åbningstid i den første uge, hvor ordningen træder i kraft, så vi 

bedst muligt kan hjælpe de kunder, der måtte have spørgsmål", siger Evidas chef for 

Marked- og Forretningsudvikling Peter Kristensen. 

Hvem er omfattet af afkoblingsordningen? 

Ordningen omfatter private husholdninger og udlejere med udlejningsboliger der, på 

den pågældende adresse, har: 

• installeret et gasfyr, og 

• ved det seneste afregningsår havde et forbrug på mellem 100-6.000 m3 gas, og  

• hvor der ikke er registreret et aktivt CVR-nummer med en omsætning på mere end 

50.000 kroner i senest afsluttede regnskabsår på adressen. Er der registreret flere 

aktive CVR-numre må den totale omsætning ikke overstige grænsen på 50.000 

kroner 

Kilde: Energistyrelsen 

 

Ny direktør i Gastech-Energi A/S 

Efter mere end 25 år i Gastech-Energi A/S – hovedparten 

som direktør – har Per Langkilde besluttet den 1. april at 

give stafetten videre til Casper Ejland, der overtager jobbet 

som direktør. Per Langkilde fortsætter som arbejdende 

bestyrelsesmedlem og vil desuden fremover stå til rådighed 

for ledergruppen og bidrage på udvalgte projekter.                   
Casper Ejland 

Casper Ejland har været i virksomheden i 6 år, de seneste som senior salgschef. Casper 

Ejland (38 år) har været en af de hovedansvarlige for Gastech-Energis positive udvikling de 

seneste år bl.a. gennem en fornyelse af tilgangen til salg. Han har et stærkt team omkring 

sig, og vi er sikre på, at Casper vil fortsætte i Gastech-Energis ånd, mens han samtidig vil 

bidrage med en moderne tilgang til selskabets udvikling. 

Gastech-Energi har under Per Langkildes ledelse været igennem en forrygende udvikling, 

fra en lille serviceforretning til et moderne, grønt varmehus med 70.000 servicekunder og en 

helt ny portefølje af miljøvenlige varmepumper og højeffektive naturgasfyr. Gastech-Energi 

A/S er i dag Danmarks største privatejede virksomhed for varmeservice og en betydelig 

leverandør af varmekilder til private, erhverv og industri. 
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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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Håndværker idømt stor bøde 

efter gasulykke 
En vvs’er er ved Retten i Randers blevet idømt 

en bøde på 40.000 kroner for at have sjusket 

med sikkerheden, da en af hans ansatte 

installerede en gasvandvarmer, der endte med 

at eksplodere, så en kvinde fik flere 

forbrændinger på kroppen.  

Det var i 2018, at ulykken skete, da den 

dengang 45-årige kvinde kom ind i sit 

sommerhus i Ebeltoft, hvor gasvandvarmeren 

var blevet sat op måneden før. Kvinden havde 

tændt et stearinlys i sommerhuset, og da der 

lækkede gas fra gasvandvarmeren, skete der en 

eksplosion.  

 

Sikkerhedsstyrelsen anmeldte sagen, der blev 

efterforsket af Østjyllands Politis afdeling for 

Særlige Sager. Efterforskningen og særlige 

gastekniske undersøgelser viste, at der var sket 

flere alvorlige fejl under opsætningen af 

gasvandvarmeren, og at sikkerhedskravene 

ikke var opfyldt.  

 

Blandt andet var der ikke foretaget den 

korrekte kontrol og afprøvning, installationen 

var på flere punkter sket i strid med 

vejledningen, og den var heller ikke anmeldt til 

sikkerhedsstyrelsen, som den ifølge loven skal.   

Har et stort ansvar  

Retten fandt, at den 65-årige ejer af den lille 

vvs-virksomhed fra Syddjurs, var skyldig i fire 

ud af fem punkter i tiltalen, og at det var ham, 

der personligt skulle dømmes.  

 

”Sagen viser, at man som autoriseret 

håndværker har et stort ansvar for at overholde 

de sikkerhedskrav, der er, og at det kan få en 

alvorlig konsekvens, hvis man ikke gør det. 

Væsentligt ved dommen er, at det er ejeren af 

virksomheden, der holdes personligt ansvarligt, 

” siger specialanklager Jan Østergaard.  

 

Den 65-årige mand ankede dommen.  

Kilde: Østjyllands Politi 
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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 (ændringer kan forekomme): 
09.00 – 10.00 Morgenkaffe 
10.00 – 10.40 Tilskudsordningen – Hvad er status? 
  Varmepumper på Abonnement  
10.40 – 11.20 Udstillingen er åben 
11.20 – 12.00 Hvad betyder energioptimering for ejendomsværdien ved salg? 
  Hvad sker der med olien? 
12.00 – 13.00 Frokostpause / Udstillingen er åben 
13.00 – 13.40 Varmepumpe økonomi 
  Status på VP-serviceordningen – Eftersyn hvert andet år? 
13.40 – 14.20 Udstillingen er åben 
14.20 – 15.00 Status på solenergi i Danmark 
  Naturgassen på den politiske scene 
15.00 – 15.40 Kaffepause / Udstillingen er åben 
15.40 – 16.10 Det rigtige varmepumpe valg 
16.10 – 17.00 Afslutning i udstillingen 
17.00 ”Skrub af sandwich” (Skal forudbestilles) 
 
 
Pris for bespisning 
ESS- medlemmer   300,00 kr. 
Skrub af sandwich (Skal forudbestilles) 100,00 kr. 
 
Pris ikke medlemmer:   400,00 kr. 
Skrub af sandwich   100,00 kr. 
 
 
Bindende tilmelding til ESS Sekretariatet på mail inden 30. maj 2021. 
 

Udstillere: Kontakt ESS-sekretariat på: energibranchen.sek@gmail.com for at høre 
nærmere om de favorable priser på standpladser. 


