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Sidsel Horsholt, Energistyrelsen 

 

Indhold i dette Nyhedsbrev: 

 

Værd at vide! 

Momsfradrag forudsætter ordentlige leverandørfakturaer  

 

Ændringer af tilskud september 2021 
Fra efteråret 2021 gælder en række ændringer i tilskuddet til boligforbedringer, der sparer energi. 
 

Pas godt på din OR-kalkulator – er udgået fra lager 

 

Spill Kit et overset absorberingsmateriale til olie 
Spill Kittet er udviklet af firmaet Biologic Solutions ApS, beliggende i Køge. Blandt VVS- og 

oliefyrsmontører er kendskabet til dette miljøvenlige og effektive absorberende produkt aldrig rigtigt 

blevet udbredt, de fleste bruger stadig kattegrus. 

Indtryk fra Temadagen på Fangel Kro 
ESS Temadag på Fangel Kro var fyldt med input og gode indlæg af entusiastiske foredragsholdere, med stor 

viden på hver deres felt. Spørgelysten blandt deltagerne var stor 
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Værd at vide! 

 
 

Momsfradrag forudsætter ordentlige 

leverandørfakturaer  

1.    Udstedelsesdato (fakturadato). 

2.    Fakturanummer (et fortløbende nummer,     

der bygger på én eller flere serier). 

3.    Sælgers momsregistreringsnummer (CVR-

nummer.). 

4.    Sælgers navn og adresse. 

5.    Købers navn og adresse. 

6.    Mængden og arten af de leverede varer 

og/eller ydelser. 

7.    Leveringsdato (hvis denne er forskellig fra 

fakturadatoen). 

8.    Momsgrundlaget, det vil sige pris pr. 

enhed uden moms, evt. prisnedslag og rabatter 

mv., hvis disse ikke er indregnet i prisen pr. 

enhed. 

9.    Den gældende momssats. 

10.    Det momsbeløb, der skal betales. 

 

 

 

At skabe supergode 

oplevelser for ansatte og 

kunder er en fuldstændig 

selvfølge. Det skal du bare 

gøre. 

– Chip Conley 
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Ændringer af tilskud september 2021 
Fra efteråret 2021 gælder en række ændringer i tilskuddet til boligforbedringer, der sparer energi. 

• Tilskud målrettes energimærke E, F, GFor at sikre tilskud til de boliger, der trænger mest, 

skal dit hus nu have energimærke E, F eller G, hvis du vil søge tilskud til isolering, vinduer 

eller drift. Der er ikke krav om energimærke, hvis du søger tilskud til varmepumpe. 

• Lavere tilskudssatserTilskudssatserne er sat ned, så flere kan få tilskud. F.eks. kan du nu få 

13-30.000 kr. i tilskud til varmepumpe, hvor det før var 19-42.000 kr. Tilskudsberegneren er 

opdateret med de nye satser. 

• Tilskud til vandbåren rumvarme ved fjernvarmekonverteringDu kan få tilskud til at erstatte 

elvarme med et nyt varmesystem baseret på vand, både ved konvertering til fjernvarme og 

varmepumpe. Før var det kun varmepumpe. 

• Tilskud til varmepumpe i kombination med ventilationDu kan få tilskud til at skifte 

opvarmningsform til varmepumpe, hvor varmepumpen er en integreret del af en 

kombinationsløsning med ventilation, så du får varmepumpe og ventilationsanlæg samtidig. 

• Tilskud til store varmepumperDet er muligt at søge tilskud til store varmepumper, f.eks. i 

boligforeninger uden for fjernvarmeområder. 

• Du kan ikke få tilskud til døreDu kan ikke længere få tilskud til yderdøre med stor glasandel 

som f.eks. terrassedøre. 

• Bedre mulighed for tilskud til energimærkeDu kan søge tilskud til energimærker, som er 

udarbejdet efter 15. marts 2020 og er højst 2 år gamle. Før måtte de højst være 6 måneder 

gamle. Dit energimærke er fortsat gyldigt i 10 år, og du kan bruge energimærker udarbejdet 

fra oktober 2012 og senere til at søge tilskud. 

Kilde Energistyrelsen 

 

Pas godt på din OR-kalkulator – er udgået fra lager 
Der er udsolgt hos både OR og Danfoss og behovet 

er ikke stort nok til et genoptryk. Troels Højris fra 

Danfoss, som i sin tid var med til at få den 

produceret, oplyser at der ikke bliver produceret 

nye, men Troels henviser til Excel-værktøj på 

hjemmesiden hos Danfoss: 

https://www.danfoss.com/da-dk/products/burner-

components/dhs/oil-nozzles/#tab-overview 
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Spill Kit et overset absorberingsmateriale til olie 
Spill Kittet er udviklet af firmaet Biologic Solutions ApS, beliggende i Køge. Blandt VVS- og 

oliefyrsmontører er kendskabet til dette miljøvenlige og effektive absorberende produkt aldrig rigtigt 

blevet udbredt, de fleste bruger stadig kattegrus. 

Biologic Absorb absorberer hurtigt og effektivt olie, 

kemikalier og maling, desuden er dette produkt let at 

håntere. En sæk vejer ca. 5 kg og kan absorbere ca. 40 liter 

olie. efter brug støvsuges Biologic Absorb op, deponeres på 

den normale affaldsordning og giver derved ikke ekstra 

udgifter til kunden, i form af gebyr til håndtering af farligt 

affald. 

 

Hvad er Biologic Absorb 

Biologic Absorb er et naturprodukt bestående af tørv der 

bliver høstet med en vakuumhøster. Vakuumhøsteren 

fungerer således, at den kun høster toppen, hvilket vil sige 

3-7 mm. Denne metode er nøje beregnet sådan, at tørven 

kan regenererer igen inden næste sæson.  

Tørven indeholder fra naturens side 90 % vand og er fra begyndelsen vandabsorberende. Efter 

høstning lufttørres tørven, hvor produktet vendes jævnligt indtil fugtigheden er nede på 40%. 

Derefter gennemgår tørven en varme aktiveringsproces, hvor det sendes gennem en speciel designet 

ovn der skifter i varme aktivering. Denne proces er patenteret og er højt udviklet gennem de seneste 

år.  

Processen bevirker, at de 40 % fugtighed falder til et minimum på mellem 4-8 %. Fugten erstattes af 

luft og den naturlige voks inde i fibrene lægger sig på ydersiden, således at det nu er vandafvisende 

(hydrofobis). Denne egenskab i forhold til vand gør produktet unik med henblik på olie- og 

kemikaliespild på vandet. Den vandafvisende effekt opretholdes i 37 timer, hvorefter effekten 

aftager, så længe tørven ikke har absorberet spild/kulbrinter. Hvis tørvefibrene har absorberet et 

spild/kulbrinter, vil den flyde på vandoverfladen i minimum 4 måneder. 

Biologic Absorb har mange fordele, det kan absorbere alle former for kulbrinter og absorberer hurtigt 

og effektivt. (Se eksempel nedenfor) 

Absorberings tid 

Diesel/benzin  = 2 sek. 1/1 liter 

Acetone = 2 sek. 1/1 liter 

Fyringsolie = 6 sek. 1/1 liter 

Motorolie  = 20 sek. 1/1 liter 

Polyester  = 90 sek. 1/0,8 liter 
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ESS – Prisliste  Alle priser er ekskl. moms og forsendelse 

Gasmærkater 0 – 239 stk. m/tryk                             4,00 kr. 

Gasmærkater 240 - stk. m/tryk      3,50 kr. 

Gasservice rapporter 0 – 199 stk. m/tryk     5,50 kr. 

Gasservice rapporter 200 – 499 stk. m/tryk     5,00 kr. 

Gasservice rapporter 500 – 999 stk. m/tryk     4,50 kr. 

Gasservice rapporter 1000 – stk. m/tryk        4,00 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 

Hassellunden 11A 

2765 Smørum 

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 

 

Grundfos DK A/S 

Martin Bachsvej 3 

8850 Bjerringbro 

Tlf.: 87505009 

brsoerensen@grundfos.com 

HS Tarm A/S 

Smedevej 2 

6880 Tarm 

Tlf.: 97371511 

hs@baxi.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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Indtryk fra Temadagen på Fangel Kro 
ESS Temadag på Fangel Kro var fyldt med input og gode indlæg af entusiastiske foredragsholdere, med stor 

viden på hver deres felt. Spørgelysten blandt deltagerne var stor

 

Jeg tror alle deltagerne fik ny viden med hjem i bagagen og fik udvekslet erfaringer på tværs – leverandører – 

montører imellem. Vejrguderne var også rimeligt med, således at varmepumperne i fri luft kunne studeres 

uden at få våde sko. 
 

Alt i alt en lærerig dag. 
 
 

Sidsel Horsholt, enhedschef, Energistyrelsen startede dagen med at 

informere os om de ”Energipolitiske vinde” som blæser i landet. 

 

  

 

 

 

 

 

Michael 

Lassen, Best 

Green kunne berette om hvorledes virksomheden har 

succes med varmepumper på abonnement.  

 

 

Jacob Mortensen, Solar A/S samt bestyrelsesmedlem i ESS, var 

på scenen to gange. Først havde Jacob Mortensen et indlæg om 

Brændbare kølemidler og senere på dagen kom et indlæg om 

Jacob Mortensens kæphest: Hvor ofte skal en varmepumpe 

serviceres. 

 

 

Som sidste mand inden 

frokosten viste og fortalte 

Carsten Cederqvist, 

Gastech-Energi A/S samt 

formand for ESS, om ESS’ nye service ordning for kvalitetssikring af 

varmepumper 

 

 

Efter en velfortjent frokostpause blev det Jacob Juul 

Andersen, Gastech-Energi A/S. tur til at berige os med to 

veltilrettelagte indlæg:  Varmepumpe økonomi og Det rigtige 

varmepumpe valg. 
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Poul Jensen fra ESS’ samarbejdspartner Marisoft 

Mobilservice, fremviste hvorledes han har 

udviklet et program til Varmepumpe-service, hvor 

hele kontrolskemaet er impliceret, således at 

servicerapport og faktura kan skrives i en 

arbejdsgang i montørbilen. 

 

 

Jacob Nielsen, Electro Energy, var ”Stand in ” for Christian 

Gulløv. Gjorde os klogere på ordet: Bæredygtighed samt Jacob 

Nielsens egen mening om hvad bæredygtighed er i fremtiden. 
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Også Milton- Megatherm var 

repræsenteret på årets Temadag 
 

 


