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Forår i luften
Indhold i dette Nyhedsbrev:

Værd at vide!
Flere kommuner advarer nu mod de store støjgener, der opstår med udbredelsen af
individuelle varmepumper.
I 2020 blev der solgt mere end 60.000 varmepumper, og salget forventes at forsætte med
offentlige støtte- og tilskudsmidler i ryggen. Det skaber dog samtidig en miljøbekymring i flere
kommuner, der modtager et stigende antal klager over støj. Det drejer sig blandt andet om
Slagelse Kommune. Det skriver Gridtech.
Moms af udgifter til arbejdstøj
Både når det gælder almindeligt tøj, og når det gælder sportstøj, er det et ufravigeligt krav, at
tøjet skal være forsynet med firmanavn og/eller firmalogo, hvis momsen skal kunne fratrækkes.
Vi søger en faglærer inden for energiteknisk område til EUC Syd i Tønder
Østre Landsret: HMN Naturgas har ulovligt koordineret priser med konkurrenter
Østre Landsret har stadfæstet, at det var ulovligt, da HMN Naturgas sammen med to
konkurrenter og en brancheforening koordinerede priser på service af naturgasfyr i
Hovedstadsområdet og Midt- og Nordjylland. Konkurrencerådet traf afgørelse i sagen i 2016.
Temadag i Energibranchens Service Sammenslutning
Solceller på varebilens tag producerer grøn strøm til arbejdsdagen
I samarbejde med energiselskabet EWII afprøver Solar en ny grøn teknologi til varebiler, der
producerer grøn strøm via solceller monteret på taget. Med den nye MIPV-teknologi kan
solcellerne producere ekstra strøm både under kørslen, og når varebilen holder stille – og det
åbner op for nye anvendelsesmuligheder for håndværkeren.
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Værd at vide!
Flere kommuner advarer nu mod
de store støjgener, der opstår med
udbredelsen af individuelle
varmepumper.
I 2020 blev der solgt mere end 60.000
varmepumper, og salget forventes at forsætte
med offentlige støtte- og tilskudsmidler i
ryggen. Det skaber dog samtidig en
miljøbekymring i flere kommuner, der modtager
et stigende antal klager over støj. Det drejer sig
blandt andet om Slagelse Kommune. Det skriver
Gridtech.
Klagerne går fortrinsvis på de nye og større
luft-til-vand-varmepumper, der kan opvarme
hele parcelhuse, fortæller Martin Poulsen,
miljøplanlægger i Slagelse Kommune.
”I vores klagesager sættes en luft-til-vandvarmepumpe ofte op længst væk fra der, hvor
ejeren selv sover - typisk i nærheden af
naboskel. Dem har vi så problemer med nu. Vi
forventer, at antallet af klager kommer til at
stige i de kommende år, simpelthen fordi der
kommer flere af dem”, siger han og henviser til,
at søvnmangel er sundhedsskadeligt.
Udfordringer med varepumper
Placering af varmepumpen og valg af model er
afgørende, lyder det fra Chefkonsulent Troels
Hartung hos Tekniq Arbejdsgiverne, der
repræsenterer installatørerne af
varmepumperne. Her anerkender man
udfordringen med støj fra varmepumper.
Troels Hartung understreger dog, at de fleste
varmepumper installeres, uden at det fører til
støjgener.
”Men en klage er selvfølgelig en klage for
meget, og når der opstår problemer, så er der jo
selvfølgelig et eller andet, der er gået galt”,
siger han.
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Moms af udgifter til arbejdstøj
Både når det gælder almindeligt tøj, og når det gælder sportstøj, er det et ufravigeligt krav, at
tøjet skal være forsynet med firmanavn og/eller firmalogo, hvis momsen skal kunne fratrækkes.
Langt de fleste virksomheder har hvert år udgifter til indkøb af arbejdstøj i større eller mindre
omfang. Tøjet kan være af forskellig art, men kan som oftest inddeles i henholdsvis
specialbeklædning, almindelig beklædning og sportstøj.
Specialbeklædning
Omfatter fx uniformer, kitler, arbejdstøj- og sko med stor
slidstyrke samt sikkerhedsbeklædning mv. Det vil sige tøj og sko,
der bruges af de ansatte i forbindelse med deres arbejde og som
principielt tilhører virksomheden.
Moms af udgifter til indkøb af den slags vil normalt altid være
fradragsberettiget. Også selvom der ikke er påført firmanavn
og/eller logo på det.

Jens Christian Kjærgaard
Manager, Moms
Ålborg

Fradragsretten gælder i princippet også for selvstændige, men for disse er det tillige et krav,
at der er tale om udgifter, der ligger ud over, hvad der er almindeligt forekommende for en
person med det pågældende arbejde. I en afgørelse fik ejeren af en virksomhed indenfor
kontorbeplantning således med nød og næppe godkendt fradrag for momsen af udgifter til
indkøb af såkaldte servicebukser med værktøjslommer og knæpuder, men ikke godkendt
fradrag for momsen af udgifter til indkøb af et par specialsko af mærket Ecco Ultra Terrain
samt håndværkershorts af mærket Edge.
Almindelig beklædning
Omfatter i første række skjorter, bukser og jakker, herunder habitter. For den type
beklædning kan momsen kun fratrækkes under følgende betingelser:
•
•
•

At tøjet tilhører virksomheden og derfor skal leveres tilbage til denne, når ansættelsen
ophører.
At tøjet ikke må bruges udenfor arbejdstiden – altså privat.
At tøjet er forsynet med firmaets navn eller logo.
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Kravet om firmanavn eller logo er ufravigeligt. Landsskatteretten offentliggjorde i efteråret en
afgørelse om en virksomhed, som havde indkøbt beklædningsgenstande for i alt 40.860 kr. og
fratrukket momsen heraf med 8.172 kr. Det var oplyst, at der var tale om tøj, der skulle bæres
af visse medarbejdere i forbindelse med en udstilling og en messe. Der var blandt andet tale
om en habit af mærket Pal Zileri, om skorter, bukser og slips fra Hugo Boss og om et antal
Stenstrøm skjorter. Der var ikke påført firmanavn eller logo på nogen af delene. Landsskatten
tiltrådte derfor Skattestyrelsens afgørelse om, at momsen ikke kunne fradrages.
Sportstøj
Moms af udgifter til indkøb af sportstøj til hold eller klubber, som virksomheden sponserer, er
fradragsberettiget, hvis tøjet er forsynet med virksomhedens navn og/eller logo. Tilsvarende
gælder for sportstøj, der stilles til rådighed for de ansatte, fx i forbindelse med disses
deltagelse i en firmafodboldturnering, et motionsløb eller i et cykelløb. Også her er der krav
om firmanavn og/eller logo, hvis momsen skal kunne fratrækkes.
En del virksomheder har en sportsshop, hvor medarbejderne kan købe sportstøj med rabat.
Her skal der afregnes moms af salgsindtægterne, mens momsen af udgiften til indkøb og evt.
tryk kan fratrækkes, uanset om tøjet er forsynet med navn/logo eller ej. Der gælder særlige
regler for opgørelse af momsgrundlaget i sådanne tilfælde.
Kilde: Depenchen

[Fang læserens opmærksomhed med
et citat fra dokumentet, eller brug

En blondine historie.
En blondine kalder på sin kæreste: ”Skat, kom lige og hjælp med det her puslespil. Det
er altså ret svært” ”Hvad skal det forestille?” spørger kæresten. ”Ud fra billedet på
æsken skal det blive til en tiger,” siger hun og viser ham æsken og bunken af brikker,
der ligger spredt ud over hele bordet. Kæresten tager hendes hånd og siger tålmodigt:
”Vi kan ikke sætte de brikker sammen til en tiger, skat. Læg nu alle de Kellogg’s
Frosties tilbage i kartonen.”

KILDE HER.]
denne [NÆVN
plads DIN
til at
fremhæve nogle
nøglepunkter. Du kan trække dette
tekstfelt til andre steder på siden.]
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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

ESS – Prisliste

Alle priser er ekskl. moms og forsendelse

Gasmærkater 0 – 239 stk. m/tryk
Gasmærkater 240 - stk. m/tryk
Gasservice rapporter 0 – 199 stk. m/tryk
Gasservice rapporter 200 – 499 stk. m/tryk
Gasservice rapporter 500 – 999 stk. m/tryk
Gasservice rapporter 1000 – stk. m/tryk

3,50 kr.
3,00 kr.
4,50 kr.
4,00 kr.
3,50 kr.
3,00 kr.
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Vi søger en faglærer inden for energiteknisk område til
EUC Syd i Tønder
Vi står og mangler en engageret og velkvalificeret medarbejder i det team af faglærere, der planlægger
og gennemfører undervisning inden for energiteknisk område i Tønder.
Kompetencer:
Din baggrund kan f.eks. være elektriker, VVS montør eller lignende med flere års erfaring med gas
installationer. Du kan også være uddannet maskinmester, VVS installatør eller lignende. Vigtigst er
det, at du har evnerne til at sætte dig grundigt ind i undervisningsmaterialer og kunne videregive din
viden til kursister. Dit arbejdsområde vil hovedsagelig være undervisning af voksne kursister indenfor
olie, gas og vedvarende energi.
Vi tilbyder:
Vi tilbyder et spændende og udviklende job på en skole, der er i stadig forandring på både det
pædagogiske og det organisatoriske område.
Arbejdsstedet er som udgangspunkt EUC Syds afdeling i Tønder, men dele af aktiviteterne kan i
kortere perioder foregå på andre adresser.
Øvrige kvalifikationer:
Vi forventer, at du
• har været tilknyttet virksomheder, der har beskæftiget sig med området i mindst 5 år
• har gennemført kurserne A og B certifikat m.m.
• evt. har en pædagogisk uddannelse
• kan formulere dig ubesværet både skriftligt og mundtligt på dansk
• kan anvende informationsteknologi i tilknytning til arbejdet
• kan kommunikere på et eller gerne flere fremmedsprog
• kan arbejde såvel selvstændigt, som i teams.
Tiltrædelse:
Tiltrædelse: snarest muligt.
Nærmere oplysninger:
Vil du vide mere, kan du henvende dig til afdelingschef Elisabeth Ibing Holm på tlf. 74 12 46 03.
Ansøgning
Send din ansøgning og dokumentation for faglige og almene kvalifikationer elektronisk via vores
hjemmeside, www.eucsyd.dk > Om EUC Syd > Ledige stillinger.
Ansøgningsfrist: Mandag den 17. maj 2021.
EUC Syd er en af Danmarks større tekniske skoler med en omsætning på ca. 227 mio. kr. og 310 ansatte. Vi udbyder
EUD-uddannelser, EUX, HTX, IB og en bred vifte af AMU- og efteruddannelsesaktiviteter. Geografisk er skolen
placeret i de fire sønderjyske byer: Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa.
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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

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

Winther Engros ApS.
Vindevej 115
7800 Skive
Tlf.: 9752 5511
salg@wintherengros.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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Østre Landsret: HMN
Naturgas har ulovligt
koordineret priser med
konkurrenter

Østre Landsret har stadfæstet, at det var
ulovligt, da HMN Naturgas sammen med to
konkurrenter og en brancheforening
koordinerede priser på service af
naturgasfyr i Hovedstadsområdet og Midtog Nordjylland. Konkurrencerådet traf
afgørelse i sagen i 2016.
Vicedirektør i Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen, Bitten Thorgaard
Sørensen, siger:
Østre Landsret slår nu også fast, at HMN
Naturgas overtrådte konkurrenceloven, da
selskabet koordinerede abonnementspriser
på service af naturgasfyr med to
konkurrenter og med en brancheforening.
Det kan have skadet husstande med
naturgasfyr i store dele af Danmark.
Den ulovlige aftale indebar blandt andet, at
HMN Naturgas fastsatte sine egne
abonnementspriser på en måde, så
konkurrenterne i serviceleddet kunne hæve
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deres abonnementspriser. Dermed blev
konkurrencen mellem udbyderne af
naturgasservice begrænset.
I sin dom skriver Østre Landsret blandt
andet:
”Landsretten finder Konkurrencerådets
vurderinger velunderbyggede og kan i det
hele tiltræde disse.
Landsretten finder herved, at
principaftalens pkt. 6 efter sit indhold,
formål og den sammenhæng, hvori
bestemmelsen indgik, som antaget af
Konkurrencerådet, må anses for en
horisontal aftale om koordinering af
slutbrugerpriser af en art, som efter
erfaringen og fast konkurrenceretlig praksis
som klart udgangspunkt må anses for
konkurrencebegrænsende.”
HMN Naturgas og to konkurrenter, der
samtidig var underleverandører til HMN
Naturgas, har sammen med deres
brancheforening koordineret
abonnementspriser på service af
naturgasfyr. I 2016 afgjorde
Konkurrencerådet, at det var i strid med

NR. APRIL 2021

konkurrencelovens forbud imod
konkurrencebegrænsende aftaler.
Rådets afgørelse blev i første omgang
stadfæstet af Konkurrenceankenævnet.
Herefter ankede HMN Naturgas sagen til
Sø- og Handelsretten, som ligeledes
stadfæstede, at priskoordineringen var
ulovlig. Dommen blev anket videre til Østre
Landsret, som nu også har stadfæstet den.
HMN Naturgas og underleverandørerne
Gastech og Kiertner aftalte i 2014 sammen
med brancheforeningen DEBRA, at HMN
Naturgas’ slutbrugerpriser på service af
naturgasfyr skulle stige, så Gastech,
Kiertner og en række andre
servicepartnere fik mulighed for at hæve
deres abonnementspriser.
Gastech har ikke anket Konkurrencerådets
afgørelse, og såvel brancheforeningen
DEBRA samt Kiertner er i dag opløst.
Konkurrencerådet har anmeldt sagen til
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og
International Kriminalitet med henblik på
en strafferetlig forfølgelse.
Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
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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
Skrub af sandwich (Skal forudbestilles)
Pris ikke medlemmer:
Skrub af sandwich

300,00 kr.
100,00 kr.
400,00 kr.
100,00 kr.

Bindende tilmelding til ESS Sekretariatet på mail inden 30. august 2021.

Udstillere: Kontakt ESS-sekretariat på: energibranchen.sek@gmail.com for at høre
nærmere om de favorable priser på standpladser.
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Solceller på varebilens tag producerer grøn strøm til
arbejdsdagen
I samarbejde med energiselskabet EWII afprøver Solar en
ny grøn teknologi til varebiler, der producerer grøn strøm
via solceller monteret på taget. Med den nye MIPVteknologi kan solcellerne producere ekstra strøm både
under kørslen, og når varebilen holder stille – og det
åbner op for nye anvendelsesmuligheder for
håndværkeren.
Den grønne omstilling er på alles læber. Vi udvikler nye
bæredygtige og klimavenlige løsninger, som er baseret på
vedvarende energi og understøtter den grønne omstilling.
Men hvis vi skal nå den danske målsætning om 70
procent CO₂-reduktion i 2030, skal udbygningen af
vedvarede energi øges. Vi skal bringe nye grønne
teknologier og løsninger på markedet og finde nye
anvendelsesmuligheder, der effektiviserer hverdagen.
Solar er en aktiv spiller i den grønne omstilling, og går igen forrest og afprøver i samarbejde
med energiselskabet EWII en ny grøn løsning baseret på MIPV-solcelleteknologien. EWII har
fået monteret solcellepaneler på en af energiselskabets varebiler, hvor solcellerne producerer
grøn strøm til bl.a. de batteridrivene værktøjer, der anvendes i løbet af arbejdsdagen. Solar
leverer solcellerne, som en pakkeløsning med de nødvendige komponenter til en komplet
installation.
Grøn strøm til varebiler, der fungerer som arbejdsplads
Mange af EWIIs varebiler fungerer som en rullende arbejdsplads for deres elektrikere og
montører. De transporterer tunge komponenter og værktøjer til dagens arbejde, hvor
arbejdsopgaverne ofte udføres i varebilen, og det kræver ekstra strøm.
”Når vores fibermontører er på de store opgaver, som f.eks. installation af fibernet, er vores
varebiler indrettet som en arbejdsplads. På disse opgaver holder varebilen typisk stille det
meste af dagen, og generatoren fra varebilens motor kan derfor ikke nå at oplade bilens
batterier, så der er tilstrækkelig strøm. Når vi bruger bilen som en arbejdsplads, bruges der
strøm til værktøjer, lys og varme, og her er det en udfordring at have nok strøm til hele
arbejdsdagen. Derfor er det en interessant løsning for os, at vi kan hente ekstra strøm fra
solcellerne”, forklarer Winnie Beuchert Larsen, QHSE-leder og daglig ansvarlig for EWIIs
bilpark på godt 100 varebiler.
Forsøget blev startet op kort før jul sidste år og har nu været i drift i nogle uger. For EWIIs
fibermontør, som dagligt kører rundt i varebilen, er det en fordel, at varebilen er i stand til at
producere strøm, både under kørsel, og når den holder stille.
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”Den grønne løsning med solceller på taget af varebiler er rigtig interessant i forhold til vores
behov for adgang til strøm i løbet af dagen. Vi er glade for, at vi har fået muligheden for at
afprøve dette interessante og klimavenlige projekt i samarbejde med Solar”, fremhæver
Winnie Beuchert Larsen.
Fordele med fleksible solceller
Men hvorfor installere solceller på taget, når man kan skifte til en 100% grøn løsning og i
stedet anvende eldrevne varebiler?
”For mange installationsvirksomheder er en eldreven varebil ikke altid den optimale løsning.
Nutidens elvarebiler kan max. laste 300 kg., og det er en begrænsning for de mange varebiler,
der transporterer tunge komponenter og værktøjer, eller som kører med lift eller anhænger”.
forklarer Dennis Jeppesen, Salgsdirektør for Klima og Energi hos Solar Danmark.
Desuden har nutidens elvarebiler en mindre rækkevidde på en opladning sammenlignet med
de dieseldrevne varebiler, og det kan også være en begrænsning for mange håndværkere i
dagligdagen.
Med de fleksible solceller på taget, er det ligeledes muligt at producere strøm under bykørsel,
og det har betydning for de mange varebiler, som kører inde i byen. De skal nemlig overholde
EURO6-normen, som særligt er gældende for varebiler. Normen kræver, at varebilens
generator ikke må producere ekstra strøm ved under 2.500 omdrejninger, hvilket netop
forekommer i bykørsel. Derfor er det vigtigt at kunne producere ekstra strøm under bykørsel,
så eksempelvis lifte kan anvendes hele dagen.
De grønne installatører vinder markedet
Hos Solar ser man mange interessante muligheder med de nye fleksible solceller. Solar leverer
solcellerne som en pakkeløsning med alle de nødvendige komponenter til en komplet
installation. Med installation af et MIPV basissæt (190 Wp), kan solcellerne producere strøm
til det daglige forbrug af håndværktøj på et døgn, svarende til i snit 14-15 batteriopladninger.
Den grønne løsning reducerer også brændstofforbruget, hvor beregninger viser, at hver gang
solcellerne producerer 1 KWh strøm, reduceres brændstofforbruget med 1 liter.
”Den nye solcelleteknologi giver fordele og nye anvendelsesmuligheder til vores kunder i en
travl hverdag. Solcellerne på taget producerer normalt tilstrækkelig grøn strøm, så de
batteridrevne værktøjer altid er opladt og klar til brug, når de er fremme på opgaven. Det er
en nem, effektiv og tilgængelig løsning for virksomhederne, og de signalerer samtidig en grøn
profil, der bidrager aktivt til den grønne omstilling, tilføjer Dennis Jeppesen Salgsdirektør for
Klima og Energi, Solar Danmark.
Kilde: Solar Danmark
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