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Indhold i dette Nyhedsbrev: 

 

Værd at vide!
Risiko for straks-opsigelse af A-skatte- og momslån hos SKAT 
SMVdanmark opfordrer til at reagere hurtigt på de henvendelser, man får fra SKAT, så man ikke 

risikerer at skulle tilbagebetale sit lån straks. 

Referat fra ESS-generalforsamling den 8. juni 2021 

Temadag for varmeservice branchen på Fangel Kro, Odense den 15. september 2021 

VVS-virksomhed får bøde på 50.000 kroner for at koordinere tilbud 
Retten i Helsingør har idømt Nivå VVS Teknik ApS en bøde på 50.000 kroner for at have koordineret 

tilbud med en konkurrent i forbindelse med et VVS-udbud i Fredensborg Kommune. To personer er 

også dømt for deres medvirken til overtrædelsen. 

 

 

Nostalgi:  
Et tidligere medlem har indsendt nedenstående 2 fotos, som blev fundet ved en kunde
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Værd at vide! 
 

Risiko for straks-opsigelse af A-

skatte- og momslån hos SKAT 
SMVdanmark opfordrer til at reagere hurtigt 

på de henvendelser, man får fra SKAT, så man 

ikke risikerer at skulle tilbagebetale sit lån 

straks. 

SMVdanmark har i den seneste tid fået 

henvendelser fra virksomheder, der har fået 

opsagt deres A-skatte- og momslån fra SKAT. 

Årsagen til opsigelsen er, at virksomhederne 

ikke har indberettet korrekt, at de ikke har 

nogen ansatte. Når man glemmer det, laver 

SKAT automatisk en foreløbig opgørelse af den 

manglende indberetning og anslår, at 

virksomheden har haft en ansat og sætter den 

manglende indbetaling til kr. 8.000. Hvis ikke 

man som virksomhed herefter foretager en 

korrekt indberetning, lever virksomheden ikke 

længere op til kravene for at have et A-skatte- 

eller momslån, da en af betingelserne for at 

kunne modtage disse lån er, at man under hele 

lånets varighed ikke må have fået en foreløbig 

opgørelse fra SKAT, der ikke bliver erstattet 

med en korrekt angivelse. Derfor bliver lånet 

opsagt og skal betales tilbage straks. 

Derfor opfordrer SMVdanmark alle 

virksomheder til at være meget 

opmærksomme på - og reagere hurtigt på - de 

henvendelser, de får fra SKAT, da man ellers 

risikerer at skulle betale sit lån tilbage. 

Kilde: SMVdanmark 
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Generalforsamling, 8. juni 2021 kl. 12 
Fangel Kro & Hotel, Fangelvej 55, 5260 Odense S. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne 

 

1. Valg af dirigent 

Frederik Vogelmann, Electro Energy blev valgt som dirigent, han kunne konstatere at 

generalforsamlingen var rettidigt indvarslet. 

 

2. Bestyrelsens beretning om ESS’s virksomhed i det forløbne år 

Carsten Cederqvist blev indsat som ny formand d. 30/6 – 2020.  

I næsten samme moment blev sekretariatet flyttet fra Teknologisk Institut til Elisabeth Weber, som 

tidligere besluttet, og der var i denne forbindelse praktisk arbejde og formaliteter der skulle udføres, 

som fx ny konto, hjemmeside, overflytning af medlemskartotek og endelig afslutning af TI’s 

engagement. etc. 

På bestyrelsesmøde i august 2020, blev der drøftet hvilke tiltag, der i fremtiden kan skabe ekstra 

værdi for foreningens medlemmer og dermed styrke foreningens virke og berettigelse. Herunder blev 

bl.a. følgende diskuteret: 

• Energikalender, med de for året vigtige begivenheder, der kan påvirke vores medlemmer (evt. 

med remindere i nyhedsbreve), som fx ikrafttrædelsesdatoer for lovtiltag, (svar)frister, 

messer, temadage etc. 

• Styrkelse af information om lovgivning, så medlemmerne til enhver tid føler, at ESS er deres 

kanal for lovgivningsmæssig information, som er vigtig for deres virke. 

• Optagelse af andre energirelaterede serviceopgaver, som varmepumper (luft/luft, luft/vand og 

jordvarme), solvarme etc. 

• Beskrivelse og standardisering af serviceopgaver med henblik på rådgivning og fremtidig 

kontrolordning til brug i medlemmernes kvalitetssikringssystem.  

Af arbejder i foreningen i det forgangne år kan nævnes: 

Hjemmesiden er blevet overført fra TI regi og er nu oppe at køre om dog der stadig forestår et 

kontinuert arbejde med den i forhold til ovenstående.  
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Der er indgået aftale med Marisoft, således at ESS-medlemmer får en rabat på 1950,- i rabat på 

oprettelse. Hertil vil der i ESS-regi blive afholdt brugeronlinekurser en gang i kvartalet eller efter 

behov, gratis til ESS-medlemmer, således at information om opdateringer, oplæring af nye 

medarbejdere etc. kan fås gratis gennem ESS. 

Der er sidst, men bestemt ikke mindst, udarbejdet en branchestandard for varmepumpeservice for 

luft/vand og væske/vand varmepumper, som nu er klar til vores medlemmer og som skal danne 

grundlag for en kontrolordning.  

Selvom corona har lagt en dæmper på bestyrelsens fysiske møder, så er der således alligevel blevet 

arbejdet i kulissen. 

Beretningen blev godkendt 

 

1. Fremlæggelse af årsregnskabet 

Regnskabet blev gennemgået af Elisabeth Weber og derefter godkendt 

 

2. Fremlæggelse af budget for det kommende år 

Budgettet blev taget til efterretning 

3. Indkomne forslag:  

Der er ved indkaldelsen ikke modtaget forslag til fremlæggelse på generalforsamlingen. 

 

4. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 

På valg:  

• Jacob Mortensen, Solar Danmark A/S. E-medlem 

• Christian Gulløv, Electro Energy. E-medlem 

• Carsten Cederquist, Gastech-Energi A/S 

Alle tre blev genvalgt. 

Ingen suppleant valgt, denne post står åben 

 

5. Revisorer og suppleanter 

Christian Gulløv blev valgt som intern revisor.  

Ingen suppleant valgt, denne post står åben. 

 

6. Kontingenter 

Kontingenter forbliver uændrede. 

 

7. Eventuelt 

Der kom forslag til at også luft/luftvarmepumper medtages under kvalitetsikringsordningen, dette 

tager Electro Energy sig af. 

Referat: Elisabeth Weber 

 

 
 

 



     NYHEDSBREV 

 
 

Energibranchens Service Sammenslutning l Hostrupvej 27 l 6710 Esbjerg V. 
Mail: energibranchen.sek@gmail.com   https://serviceogenergi.dk 

 
 

LAN       LANDSDÆKKENDE BRANCHEFORENING                                                                                                                               JULI 2021 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

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 Engro 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 

 

 

 

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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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 m/rundstykke 
10.00 – 10.40 Tilskudsordningen – Hvad er fordelingen? 
 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 m/frokostbuffet inkl. 1 øl/vand/ 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 m/kage/ 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. 
Pris ikke medlemmer:   400,00 kr. 
Skrub af sandwich (Skal forudbestilles)  100,00 kr. 
 
Bindende tilmelding til ESS Sekretariatet på mail inden 1. august 2021. 
 
Udstillere: Kontakt ESS-sekretariat på: energibranchen.sek@gmail.com for at høre nærmere om de 
favorable priser på standpladser. 
 
Foreløbig udstillerliste: 
Milton-Megatherm – Electro Energy – Solar Danmark A/S – Gastech-Energi A/S - Marisoft 
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VVS-virksomhed får bøde på 50.000 

kroner for at koordinere tilbud 
Retten i Helsingør har idømt Nivå VVS Teknik 

ApS en bøde på 50.000 kroner for at have 

koordineret tilbud med en konkurrent i 

forbindelse med et VVS-udbud i Fredensborg 

Kommune. To personer er også dømt for deres 

medvirken til overtrædelsen. 

Retten i Helsingør har idømt Nivå VVS Teknik 

ApS en bøde på 50.000 kroner for at overtræde 

konkurrenceloven. En ledende medarbejder fra 

virksomheden er samtidig idømt en personlig 

bøde på 10.000 kroner for at have medvirket til 

overtrædelsen. 

Overtrædelsen er sket ved, at Nivå VVS 

Teknik i perioden fra den 17. december 2018 

til 28. januar 2019 udvekslede oplysninger om 

priser og andre vilkår med en konkurrerende 

VVS-virksomhed i forbindelse med 

Fredensborg Kommunes udbud af en 

rammeaftale på VVS-arbejder. 

Den anden virksomhed er gået konkurs, men 

en ledende medarbejder herfra er også idømt 

en personlig bøde på 10.000 kroner for 

medvirken til overtrædelsen. 

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 
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Nostalgi: Et tidligere medlem har indsendt nedenstående 2 fotos, som blev fundet ved en kunde 
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