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Håndteringen af kontanter i virksomheden er blevet strammet op.

Indhold i dette Nyhedsbrev:

Værd at vide!
Ny faglærer på EUC Syd
Temadag, for varmeservice branchen, på Fangel Kro, Odense den 15. september
2021
ESS er kommet i gavehumør.
For at fejre vi nu må mødes igen uden corona restriktioner, har ESS-bestyrelse besluttet at Temadagen den 15.
september 2021 er gratis for alle ESS-virksomheder, det er dog stadig vigtigt at overholde tilmeldingsfristen på
grund af forplejningen.

Legionella-smitten stiger mere og mere for hvert år der går
Antallet af legionella-smittede har de seneste fire år ligget højere end nogensinde før, og intet tyder på, at kurven
vil begynde at dale i 2021.

Håndtering af kontanter i virksomheden
Grænsen for hvor store beløb erhvervsdrivende må modtage i kontanter er sat ned til 19.999 kr. Når det gælder
virksomheders anvendelse af kontanter som betalingsmiddel ved køb, er grænsen fortsat på 8.000 kr.

DGC-medarbejder har netop erhvervet sig B-Certifikat
B-certifikat giver kvalifikationer indenfor bl.a. opstart, service, indregulering og fejlfinding på gasfyrede
kedelanlæg.
Med B-certifikatet bliver DGC endnu bedre til at hjælpe og rådgive.
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Værd at vide!
Ny faglærer på EUC Syd

Tom Jessen er navnet på den nye underviser
inden for energiteknik og energioptimering hos
EUC Syd.
Tom Jessen var fra 2004 og frem til 2008
underviser på Hansenberg i Kolding på VVSafdelingen, hvor han havde elever fra 1.
skoleforløb og frem til de afsluttende
svendeprøver.
I 2008 valgte Tom Jessen at blive selvstændig
med egen virksomhed hvor han beskæftigede
sig med alt inden for VVS- og blikkenslager
arbejde. I perioden 2018 til 2021 beskæftigede
Tom Jessen sig udelukkende med
helentrepriser.
Tom Jessen har nu valgt at skifte det
selvstændige liv ud med livet som underviser,
ESS byder ham velkommen i branchen.
EW
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Temadag
For varmeservice branchen
på Fangel Kro, Odense den 15. september 2021
Program (ændringer kan forekomme):
09.00 – 10.00 Morgenkaffe m/rundstykke
10.00 – 10.30 Status på den energipolitiske scene. (Dansk Energi)
10.30 - 11.00 Varmepumper på Abonnement (Best Green)
11.00 – 11.40 Udstillingen er åben
11.40 – 12.10 GWP / Brændbare kølemidler (Jacob Mortensen, Solar A/S)
12.10 – 13.10 Frokostpause m/frokostbuffet inkl. 1 øl/vand/ Udstillingen er åben)
12.10 - 12.40 Hvad er bioolie til oliebrændere?
Kan bioolie erstatte fyringsolie (Alexander Møller Berg, Cilaj Energi)
12.40 – 13.10 Varmepumpe økonomi (Jacob Juul Andersen, Gastech-Energi A/S)
13.10 - 13.40 Det rigtige varmepumpe valg (Jacob Juul Andersen, Gastech-Energi A/S)
13.40 – 14.10 Udstillingen er åben
14.10 – 14.40 Klimateknik (Christian Gulløv, Electro Energy / ESS)
14.40 – 15.10 Den nye serviceordning/ESS-kvalitetssikring for varmepumper (Carsten Cederqvist, ESS)
15.10 – 15.40 Kaffepause m/kage/ Udstillingen er åben
15.40 – 16.10 Status på VP-serviceordningen – Eftersyn hvert andet år? (Jacob Mortensen, ESS)
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 (Skal forudbestilles)

0,00 kr.
0,00 kr.
400,00 kr.
100,00 kr.

Bindende tilmelding til ESS Sekretariatet på mail inden 1. september 2021.
Udstillere: Kontakt ESS-sekretariat på: energibranchen.sek@gmail.com for at høre nærmere om de
favorable priser på standpladser. (Fra 700,00 kr. inkl. 1 bespisning, bespisning gratis for ESS-medlemmer)
Foreløbig udstillerliste:
Milton-Megatherm – Electro Energy – Solar Danmark A/S – Gastech-Energi A/S - Marisoft
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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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Legionella-smitten stiger
mere og mere for hvert år
der går
Antallet af legionella-smittede har de seneste
fire år ligget højere end nogensinde før, og intet
tyder på, at kurven vil begynde at dale i 2021.
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fagpersoner, at det ikke kan lade sig gøre
at få at få smittespredningen ned på den
vandbårne sygdom. Tommelfingerreglen
siger minimum 50 grader varmt vand i
vandhanerne, men et større og større fokus
på energibesparelser i klimaets navn kan
have givet bakterierne medvind.

80-90 procent af alle varmtvandsbeholdere
indeholder legionella-bakterier i større
eller mindre grad. Det er dog kun et
problem ved kombinationen af høje
koncentrationer og særligt sårbare
personer. Vandtemperatur og forbruget af
vand er rådet til at undgå, at bakterierne
får for godt fat.
På 10 år er antallet af smittede mere end
fordoblet i Danmark. Ud af de 278
smittede sidste år døde 39 af dem. De var i
gennemsnit mellem 75 og 80 år gamle.
Foto: sundhed.dk

Legionella-bakterien har det åbenbart godt
i det danske brugsvand, hvor de seneste
fire år har budt på højere og højere
smittetal. Tendensen ser ud til at fortsætte
i år, viser nye tal fra Statens Serum
Institut.
De tallene for årets første syv måneder
viser samme niveau som for et år siden,
hvor 146 var blevet smittet med legionella
på samme tidspunkt. Legionærsyge kan
være dødelig for ældre befolkningsgruppe
og svækkede personer, derfor giver det
panderynker blandt myndigheder og

Antallet af smittede med legionella
2020: 278
2019: 269
2018: 266
2017: 278
2016: 170
2015: 187
2014: 159
2013: 113
2012: 126
2011: 120
2010: 130
Kilde: Statens Serum Institut
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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

Winther Engro 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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Håndtering af kontanter i virksomheden
Grænsen for hvor store beløb erhvervsdrivende må modtage i kontanter er sat ned til 19.999
kr. Når det gælder virksomheders anvendelse af kontanter som betalingsmiddel ved køb, er
grænsen fortsat på 8.000 kr.

Mængden af kontanter i omløb har aldrig været større og udgør ifølge tal fra Danmarks
Nationalbank næsten 80 mia. kr. Beløbet er steget kraftigt i det seneste års tid, og
udviklingen er en del af en international tendens. Det antages, at det i Danmark især er
udbredelsen af de negative renter i pengeinstitutterne, der er forklaringen på den stigende
mængde af kontanter.
For virksomhederne er der regler både for modtagelsen af kontanter fra kunder og for
anvendelse af kontanter til betaling af leverandører.
Indgående kontanter
Med virkning fra den 1. juli 2021 er grænsen for, hvor store beløb erhvervsdrivende må
modtage i kontanter, nedsat fra 49.999 kr. til 19.999 kr. for hver handel. Det er sket for at
nedbringe risikoen for hvidvaskning. Ændringen er især relevant for autoforhandlere,
møbelhuse samt for de store forhandlere af hårde hvidevarer, TV- og lydprodukter samt
computere.
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Ved et samlet salg af flere produkter er det den samlede pris, som er afgørende, og det er
ikke muligt at komme udenom beløbsgrænsen ved at aftale betaling i rater.
Arbejdsgivere er forpligtet til at sikre, at alle ansatte, der i deres job kan modtage kontanter
som betalingsmiddel, er informeret om den nye beløbsgrænse.
Overtrædelse af kontantforbuddet straffes ganske hårdt. Nemlig med en bøde på ikke under
10.000 kr. pr. gang. En sådan bøde er ikke fradragsberettiget i skatteregnskabet.
Der er ikke nogen mulighed for at lovliggøre modtagelsen af større kontantbeløb ved at
anmelde denne til SØIK eller lignende.
Udgående kontanter
Virksomheder kan kun anvende kontanter som betalingsmiddel ved mindre køb. Når
virksomheder skal betale regninger på 8.000 kr. eller derover (inklusive moms), skal det
således ske digitalt. Ellers mister virksomheden ikke blot adgangen til skattefradrag for
købet, men hæfter også for leverandørens betaling af moms.
Kravet om digital betaling gælder også, hvis en virksomhed over tid modtager en række
fakturaer fra den samme leverandør der hver især er på under 8.000 kr., men som på
årsbasis kommer over beløbsgrænsen. Det kan fx være betalinger for husleje, rengøring,
vagt eller ejendomsservice.
Der findes en undtagelsesregel. Virksomheder, der gerne vil foretage kontantbetalinger til
leverandører over beløbsgrænsen, kan således anmelde betalingen til Skattestyrelsen via
TastSelv Erhverv. Du skal i givet fald blandt andet oplyse navn og CVR-nr. for leverandøren
samt fakturanummer og beløb.
Der gælder særlige regler, hvis det er en udenlandsk virksomhed der udfører arbejde for en
dansk virksomhed. I så fald skal den danske virksomhed bede om dokumentation for, at den
udenlandske virksomhed står i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Får
virksomheden ikke denne dokumentation, skal den give besked til Arbejdstilsynet senest tre
dage efter, at arbejdet er gået i gang. Ellers kan det koste en bøde på 10.000 kr.
Kilde: Depenche.dk.
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DGC-medarbejder har netop erhvervet
sig B-Certifikat
B-certifikat giver kvalifikationer indenfor bl.a. opstart,
service, indregulering og fejlfinding på gasfyrede
kedelanlæg.
Med B-certifikatet bliver DGC endnu bedre til at hjælpe
og rådgive.
DGC´s måletekniker Steen Andersen har netop
gennemført kurset ”Certificering inden for gasområdet
over 135 kW”, af mange bedre kendt som B-certifikat.
Kurset varede knap 4 uger og blev afsluttet med en
teoretisk prøve, en praktisk prøve og en mundtlig
eksamen.
B-certifikat kræves af teknikere, der skal arbejde på
større gasinstallationer / - brændere på
fjernvarmeværker, i industrien osv. og giver
kvalifikationer indenfor bl.a. opstart, service,
indregulering og fejlfinding på gasfyrede kedelanlæg.
Styrket rådgivning
Det er mange år siden, DGC sidst har haft en
medarbejder i besiddelse af B-certifikat, og med den nye
uddannelse er vi blevet endnu bedre rustet til at hjælpe
og rådgive mange af vores kunder i relation til både
drifts- og sikkerhedstekniske forhold, fx i forbindelsen
med omstillingen fra naturgas til grønne gasser.

Steen D. Andersen, måletekniker
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