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Indhold i dette Nyhedsbrev:

Gasprisen steg i første halvår af 2021
Den gennemsnitlige gaspris steg for erhvervskunder og for husholdningerne fra andet halvår 2020 til første
halvår 2021. Det viser en ny, opdateret gasprisstatistik fra Energistyrelsen.

Pas på falske mails der udgiver sig for at være fra GLS.
Klik ikke på links i mails der kræver gebyr, told, moms eller lignende. GLS' rigtige mails kommer fra flg
afsenderadresser: pakke-shop@pakkeshop.dk, noreply.invitations@trustpilot.com, noreply@gls-group.eu,
noreply@glsdanmark.dk og noreply@gls-denmark.com.

Dansk Varme Service bliver en del af OK
Dansk Varme Service bliver 1. november en del af energiselskabet OK som datterselskab. Det styrker den
veletablerede varmeserviceforretning i begge virksomheder og vil være en fordel i et omskifteligt energimarked

Klimateknik ude og inde
Foredrag af Jacob Nielsen, Electro-Energy Akademi på ESS-Temadag i september måned

Bygningspuljen er opbrugt for i år
Energistyrelsen har nu modtaget ansøgninger om tilskud fra Bygningspuljen, der overstiger de ca. 340 mio. kr.,
som er afsat til boligforbedringer, der gavner klimaet. Knap 17.000 boligejere har ansøgt om tilskud.

Branchestandard for regelmæssig varmepumpe service
ESS-Serviceskemaer til regelmæssig varmepumpe service
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Værd at vide!
Gasprisen steg i første halvår af
2021
Den gennemsnitlige gaspris steg for erhvervskunder
og for husholdningerne fra andet halvår 2020 til
første halvår 2021. Det viser en ny, opdateret
gasprisstatistik fra Energistyrelsen.
Den gennemsnitlige gaspris for erhvervene og
husholdninger fulgte udviklingen i gasspotprisen.
Gasspotprisen steg 0,61 kr./Nm3 fra andet halvår
2020 til første halvår 2021. Erhvervsforbrugerne
oplevede en stigning på gennemsnitligt 0,65
kr./Nm3, mens husholdningerne oplevede en
stigning på gennemsnitligt 1,11 kr./Nm3.
Den pris, som erhverv og husholdninger betaler, er
generelt lidt højere end spotprisen for naturgas,
men med forskelle på tværs af forbrugsbånd for
erhvervskunderne. De mindste erhvervskunder
betalte gennemsnitligt 0,53 kr./Nm3 mere end
spotprisen og de største erhvervskunder betalte
0,49 kr./Nm3 mere end spotprisen. For
husholdninger er billedet, at de i gennemsnit
betalte 1,04 kr./Nm3mere end spotprisen.
Fakta:
• Omtrent 89 pct. af erhvervskunderne er
små forbrugere med et årligt gasforbrug
under 22.849 Nm3. Deres forbrug udgør ca.
11 pct. af det samlede forbrug hos
erhvervskunderne.
• Omkring 11 pct. af erhvervskunderne er
mellemstore forbrugere med et årligt
gasforbrug på 22.849 - 2.284.900 Nm3.
Deres forbrug udgør ca. 40 pct. af det
samlede forbrug.
• De store erhvervskunder, i forbrugsbånd I4
og I5, udgør omkring 0,4 pct. af det samlede
antal erhvervskunder, mens deres forbrug
udgør ca. 49 pct. af erhvervskundernes
samlede gasforbrug.
Kilde: Energistyrelsen
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Pas på falske mails der udgiver sig for at være fra GLS.
Klik ikke på links i mails der kræver gebyr, told, moms eller lignende. GLS' rigtige mails kommer fra flg
afsenderadresser: pakke-shop@pakkeshop.dk, noreply.invitations@trustpilot.com, noreply@gls-group.eu,
noreply@glsdanmark.dk og noreply@gls-denmark.com.
Sikkerhedsinformation
Svindel forekommer oftere og oftere online og via mails. Kriminelle misbruger GLS navnet og sender falske
mails, specielt til private personer men også til virksomheder. Disse indeholder ofte opfordring til
forudbetaling. Modtagere af sådanne mails bør undlade at betale beløbet.
GLS sender aldrig mails, der opfordrer til forudbetaling for pakker hverken online, med kreditkort eller
bankoverførsel. GLS tilbyder ikke forsendelse pr. efterkrav, derfor vil vores chauffører aldrig kræve betaling
ved levering af pakker.
Falske mails indeholder ofte stavefejl og grammatiske fejl samt evt. et utydeligt firmalogo. Hvis afsenderen er
ukendt bør vedhæftede filer og links ikke åbnes.
GLS er ikke ansvarlig for svindel fra tredjepart, der misbruger GLS' navn.
Falske henvendelser i GLS' navn
GLS advarer om, at der er flere typer falske henvendelser, sms og mails vedrørende afhentning af pakker.
Du kan genkende en falsk henvendelse, sms eller mail ved en eller flere af disse ting:
Opkræver ikke beløb
Hvis du bliver opkrævet et ekstra beløb for fragt, moms, gebyrer eller lignende, er det ikke en besked fra GLS.
GLS vil ikke opkræve penge fra dig som modtager for at levere din pakke.
Ufrivilligt link
Hvis du skal klikke på et link for at opdatere eller bekræfte noget.
Ukendt afsender
Hvis mailen kommer fra en ikke 'forstålig' mailadresse.
GLS' adviseringer vil altid vise:
- at den kommer fra GLS (header)
- at den indeholder et pakkenummer, du kender
- hvem, der har sendt pakken til dig
Er du det mindste i tvivl, så undlad at gøre noget som helst.
Klik ikke på evt. links og bare slet sms'en/mailen.
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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
Varmepumpe, opstartsmappe pr. stk.
Varmepumpe servicerapporter som gasrapporter fra
Varmepumper mærkater ark a 8 stk.

4,00 kr.
3,50 kr.
6,50 kr.
6,00 kr.
5,50 kr.
5,00 kr.
90,00 kr.
5,50 kr.
120,00 kr.
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Dansk Varme Service bliver en del af OK
Dansk Varme Service bliver 1. november en del af energiselskabet OK som datterselskab. Det
styrker den veletablerede varmeserviceforretning i begge virksomheder og vil være en fordel i et
omskifteligt energimarked
OK-koncernen styrker forretningen med det nye datterselskab, Dansk Varme Service.
Energimarkedet er under forandring, og energiselskabet OK har styrket
varmeserviceforretningen med et opkøb af Dansk Varme Service, som 1. november bliver en del
af OK-koncernen som nyt datterselskab.
Hos Dansk Varme Service ser man god synergi ved, at to betydelige aktører på varmepumpeog varmeserviceområdet bliver slået sammen.
”Vi er meget tilfredse med at blive en del af OK. Det ruster os og virksomheden bedre til
fremtiden og de kommende krav til energimarkedet, som er under stor forandring fra fossile
opvarmningsformer til vedvarende energi. OK bliver en stærk ejer af vores forretning og
vigtigst af alt også for vores medarbejdere og samarbejdspartnere i et omskifteligt marked,”
siger Peter Hansen, som er adm. direktør i Dansk Varme Service.
OK er i dag en væsentlig aktør på markedet og styrker den eksisterende serviceorganisation
yderligere med opkøbet. Med opkøbet står OK som en markant stærkere spiller både i forhold
til teknik, rådgivning og salg af fremtidens energiprodukter.
”Vi er i et voksende marked for varmepumper, og som en del af vores strategi ser vi hele tiden
på, hvordan vi kan styrke både vores salgs- og serviceafdeling inden for opvarmningssektoren.
Vi står i forvejen stærkt på serviceområdet, ikke kun i forhold til varmepumper, men også i
forhold til olie- og gasfyr,” siger Flemming Aa. Jensen, markedsdirektør for energiteknik i OK.
Ligeledes har OK gennem det seneste årti udviklet og tilpasset koncepter for salg af
varmepumpeløsninger til både privat- og erhvervsmarkedet.
”Med opkøbet af Dansk Varme Service styrker vi vores salgs- og servicedel, og jeg er overbevist
om, at begge virksomheder kan drage fordel af hinandens kompetencer og viden på området,”
siger Flemming Aa. Jensen.
Kompetencer på tværs og tilfredse medarbejdere
Det høje niveau i forhold til teknisk viden og kompetencer på salg og servicering af fremtidens
varmeinstallationer, vil ifølge begge virksomheder give en endnu stærkere platform i hele
omstillingen fra fossile varmeløsninger til vedvarende energi. Begge virksomheder har det
formål at finde den bedste varmeløsning til den enkelte kunde.
Der var to væsentlige faktorer for ledelsen i Dansk Varme Service.
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”Det vigtigste for os er, at vi sikrer virksomheden i fremtiden, og vores medarbejdere også
lander godt, og med det, vi ved om OK, så tror vi, at vi har valgt at sige ja til en virksomhed,
som også har stort fokus på medarbejdernes arbejdsforhold,” siger Peter Hansen.
Fortsætter uden store ændringer
Dansk Varme Service har teknikere og samarbejdspartnere i hele landet og kontorer i
henholdsvis Hillerød og Silkeborg. Som datterselskab i OK-koncernen fortsætter Dansk Varme
Service uændret med at arbejde fra de to lokationer.
Dansk Varme Service bevarer sin ledelse, hvor Keld Flindt er direktør, og Peter Hansen er
adm. direktør.
Dansk Varme Service har en række samarbejdspartnere, som samarbejdet vil fortsætte
uændret med.
I bestyrelsen vil der ske en rokade, hvor blandt andet Flemming Aa. Jensen samt CEO Jørgen
Wisborg og COO Niels Ole Christensen fra OK vil indtræde, ligesom OK’s bestyrelsesformand
Flemming Rasmussen og næstformand Erik Larsen vil indtræde.
Kilde: OK

Klimateknik ude og inde
Foredrag af Jacob Nielsen, Electro-Energy
Akademi på ESS-Temadag i september måned
Under emnet klimateknik tænker jeg vi skal
begynde at tale om bæredygtige
klimaprodukter.
Det vil sige at vi er nået til et stadie hvor det
ikke kun er tale om miljøbelastningen fra driften af produktet der er relevant:
Vi bør også begynde at arbejdet med miljøbelastningen når produktet bliver produceret og til
sidst den belastning som produktet har når det på et tidspunkt skal skrottes:
Det er allerede i dag en problemstilling, som bilindustrien har taget til sig.
For denne problemstilling er der skabt en faktor som hedder TEWI faktoren (total equivalent
warming impact)
Denne faktor bliver i dag allerede brugt til valg af kølemidler (GWP og ODP), men fremover
bliver det også en faktor som vil blive brugt for hele apparatet.
TEWI tager højde for miljøbelastningen under produktion, miljøbelastningen under forventet
drift og til slut miljøbelastning ved destruering, på denne måde får man et godt billede af det
fodaftryk produktet efterlader til vores efterkommere.
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Vi kan forvendte, at der fremover vil blive set mere og mere på denne faktor ved valg af
produkter i det europæiske marked.
Ind til nu har forbrugeren oftest kun set på de økonomiske besparelser og entusiasterne har så
også set lidt på miljømæssige belastninger ved brug af forskellige kølemidler, men vi kan
forvente at der inden for den nærmeste fremtid vil blive fokuseret mere og mere på
totalbelastningen (TEWI).
Allerede i dag kan vi hører at ordet bæredygtigt bliver brugt i flæng oftest ved byggeri hvor det
allerede er noget man kikker på ved planlægning og eller køb af bolig.
Bæredygtighed vil fremover begynde at få fokus på hvad vi efterlader.
Hvor det oftest i dag er et tegn på hvad vi har genbrugt, så vi kan forvente at faktoren TEWI
fremover begynder at blive en stor del af det forbrugeren vil fokuser på ved køb af nye
klimaløsninger i boligen.
Indeklimaet og komforten i bygninger er et meget stort fokuspunkt, og det er ikke blevet
mindre de sidste par år.
Et godt indeklima er altafgørende for god trivsel, samt velbehag. Ikke mindst har indeklimaet
stor betydning for vores helbred.
Når vi taler om indeklima i denne branche, er det første vi tænker på ofte, om der skal være
gulvvarme eller radiator, placeringen af rumfølere med mere. Det er også af meget stor
betydning men, reelt er dette kun en meget lille del af det, som virkelig har betydning.
Når vi først har styr på temperaturen og varmefordelingen, må vi ikke glemme den største
synder hvad dårligt indeklima angår og det er luftens kvalitet i boligen eller institutionen.
Oftest bliver der her kun snakket om ventilationsanlæg, og i private boliger mener man, at det
kan styres med et standard ventilationsanlæg. Det kan det for så vidt også - men oftest kun
med luftskifte og et pollen filter som fokus. Det er dog ikke altid, at det er tilstrækkeligt.
Statistikkerne viser, at danskere opholder sig ca. 80-90% af tiden indendørs, det være sig
hjemme eller i skolen, institutionen på kontoret med mere. Her spiller indeklimaet en vigtig
rolle, fordi et dårligt indeklima kan påvirke vores helbred negativt. Det kan være lige fra
ubehag og mindre gener til alvorlige sygdomme som hjerte-kar-sygdomme og kræft, især i
luftvejene
Desuden menes indeklimaet at spille en rolle i forhold til allergier og astma, som hver femte
dansker døjer med, ligesom KOL kan forværres af et for dårligt indeklima.
Tegn på dårligt indeklima kan bl.a. være symptomer som:
• Irritationer i hals, næse og øjne
• Hovedpine
• Kvalme
• Rødme og kløe i huden
• Svimmelhed
• Træthed
• Udslæt
Blandt de største syndere i indeklimaet kan nævnes indholdet af:
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O2
H2O
CO2
Pollen med mere

Desuden er der i den sidste tid kommet stor fokus på virus, i forbindelse med covid-19, som har
skabt de største problemer i nyere tid.
Med dette i tankerne og forståelsen af hvor besværligt det er at bygge nye ventilationssystemer ind i eksisterende boliger, synes jeg det er på tide, at vi ser på noget af det nye, der
kommer af luft/luft varmepumper.
Jeg vil her gerne slå et slag for luft/luft varmepumper med laminare luftstrømme og
krydsveksler. Med andre ord luft/luft varmepumper med krydsveksler mellem indblæsningsluft
og udblæsningsluft. Den gamle generation af luft/luft skiftede ikke luften i rummet, men det
gør noget af det nye vi ser på markedet.
Udover at skifte luften laminar indeholder de et super fint pollenfilter og et Hi Nano
luftrensnings-system, som kan fjerne ca. 99% af ALLE virus og bakterier, heriblandt Covid 19
og alle andre influenza-lignende virusser.
Hele Hi Nano systemet er ikke noget nyt, det er principielt en dual ionisering af indblæsningsluften. Ved at frigøre den O3 (ozon) som allerede findes i luften desinficerer det den indblæste
luft, før den kommer ind i rummet.Vi kender alle O3, som er den gas, som vi har oppe i
stratosfæren som beskytter os alle mod UV-stråler fra solen. Vi kender alle O3, som er den gas,
som vi har oppe i stratosfæren som beskytter os alle mod UV-stråler fra solen.
Ozon bliver allerede i dag brugt på hospitaler til desinficering af operationsstuer og rum med
smitsomme bakterier, så her er ikke tale om ny kemi eller noget på forsøgsbasis, der er
udelukkende tale om god gammel teknologi som bliver anvendt i en ny form.
Det er dog meget vigtigt, når man bruger denne form for luftbehandling, at det sker med et
laminar luft-flow, da høje koncentrationer af ozon kan give ubehag. Dette stiller ligeledes store
krav til, at produkter med denne teknologi bliver testet og afprøvet af tredjepart, så der er styr
på funktionen og den mængde frigjort ozon, der bliver indblæst ikke overskrider
grænseverdierne.
Hvis der forefindes over ca. 20ppm frigjort ozon i luften, kan det give ubehag i slimhinderne.
Prøver man at bruge ozon via normal ionisering men ikke samtidig skaber et passende
luftskifte, er det rigtigt, at man kan fjerne bakterier og svampespore, men man har ikke
kontrol over ozon-niveauet i rummet. man behøver derfor et laminar luft flow.
Med disse ord vil jeg, som jeg plejer sige, at uddannelse er fremgang, ingen uddannelse er
tilbagegang.
Vi skal alle prøve at følge den udvikling som sker, hvis vi ønsker at forblive professionelle
service-partnere, som kan rådgive vores kunder i marken.
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Bygningspuljen er opbrugt for i år
Energistyrelsen har nu modtaget
ansøgninger om tilskud fra
Bygningspuljen, der overstiger de
ca. 340 mio. kr., som er afsat til
boligforbedringer, der gavner
klimaet. Knap 17.000 boligejere
har ansøgt om tilskud.
Siden tirsdag d. 28. september
har borgere kunnet søge tilskud
til boligforbedringer, der sparer
energi og i sidste ende gavner
klimaet. Energistyrelsen har nu
modtaget ansøgninger om midler, der overstiger puljens størrelse på ca. 340 mio. kr., og puljen
er derfor lukket for yderligere ansøgninger i 2021. Der vil igen blive mulighed for at søge om
tilskud til grønne boligforbedringer i 2022, hvor der er afsat 430 mio. kr. ud af i alt ca. 2,5 mia.
kr. over perioden 2020-2026.
Energistyrelsen har i denne runde, hvor der var ca. 340 mio. kr. i puljen, modtaget knap
17.000 ansøgninger til Bygningspuljen. I årets første runde var afsat ca. 320 mio. kr. til grønne
boligforbedringer.
Ansøgningerne fordeler sig således, at knap 12.000 har søgt om tilskud til
varmepumpekonvertering, mens ca. 5.000 har søgt om tilskud til energieffektive
boligrenoveringer. Det svarer til en støttefordeling på ca. 75%/25% for denne runde og en
fordeling over hele året på ca. 62%/38%. Dette skal ses i lyset af, at det brede politiske flertal
bag puljen har besluttet, at mindst 60 pct. af puljen skal bruges på tilskud til projekter, der
indeholder en varmepumpekonvertering.
Indledende tekniske problemer blev løst
Det digitale ansøgningssystem blev desværre i de første dage efter åbningen ramt af en række
tekniske udfordringer til trods for omfattende forudgående tests af systemet. Det medførte
lange ventetider de første par døgn og dermed en dårlig oplevelse for nogle af de mange borgere
med ønske om at få tilskud til grønne boligforbedringer. Energistyrelsens systemleverandør fik
rettet op på de opståede fejl, så der siden har været meget kort eller ingen kø til systemet.
Dermed har borgere, der oplevede ikke at kunne tilgå ansøgningssystemet de første dage, haft
muligheden sidenhen.
Bedre brugeroplevelse i fremtiden
Energistyrelsen har, forud for åbningen af Bygningspuljen, været i dialog med vores ITsystemleverandør og driftsleverandør med henblik på at forbedre brugeroplevelsen, bl.a. med
udvidet serverkapacitet hos driftsleverandørerne og udvidet beredskab hos systemleverandør
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og driftsleverandør. Desuden har vi haft stort fokus på at kommunikere om køsystemet og det
digitale venteværelse samt forberede borgerne på ansøgningsprocessen.
Vi kan desværre konstatere, at selve ansøgningssystemet langt fra har fungeret
tilfredsstillende på trods af disse forholdsregler. Vi vil derfor gå i gang med at undersøge
mulighederne for alternative IT-løsninger til Bygningspuljen. Målet er at kunne give en
markant bedre brugeroplevelse i fremtidige ansøgningsrunder i lyset af, at Bygningspuljen
løbende uddeler midler frem til og med 2026.
Sagsbehandlere vurderer alle ansøgninger
Energistyrelsens sagsbehandlere er i gang med at behandle de mange ansøgninger, der er
modtaget. Hver ansøgning behandles løbende i den rækkefølge, de er modtaget, og de første
tilsagn er allerede blevet givet.
Energistyrelsen opfordrer ansøgere til at væbne sig med tålmodighed, idet vi sigter mod at
have givet alle tilsagn ved årsskiftet. Det er en vigtig prioritet for styrelsen, at puljemidlerne
bliver tildelt korrekt og retfærdigt. Da sagsbehandlingen er kompleks og omfattende, må
ansøgere være indstillet på at vente på svar.
Nye muligheder for at søge i 2022
Borgere, der havde gjort sig forhåbninger om at søge om midler i puljen, men ikke nåede det i
denne omgang, har mulighed for at søge igen i næste runde i 2022. Det er også muligt allerede
nu at få installeret en varmepumpe på abonnement med støtte, hvis man ønsker at skifte
opvarmningsform til varmepumpe. Læs mere om dette på SparEnergi.dk.
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BRANCHESTANDARD FOR REGELMÆSSIG
VARMEPUMPESERVICE
FORMÅL, OMFANG OG GYLDIGHED
Denne vejledning danner grundlag for udførelse af den efter ESS’s retningslinjer lovpligtige årlige
kontrol for servicevirksomheder, der er medlem i ESS.
Branchestandard for udførelse af regelmæssig varmepumpeservice udgives af Energibranchens
Service Sammenslutning (ESS) og danner et obligatorisk grundlag for varmepumpeservice leveret
af registrerede servicemontører og servicevirksomheder.
Ved det regelmæssige service skal fabrikantens anvisninger følges. ESS-branchestandarden er
derfor en generel branchestandard for regelmæssig 1/1-årlig servicering af varmepumper i henhold
til gældende lovgivning.
Formålet med ESS-branchestandarden er at danne grundlag for kvalitetssikring af en fagligt
kvalificeret serviceydelse for varmepumper, som kan sikre en energiøkonomisk, miljø-, sundheds- og
klimamæssigt effektiv og sikker drift, og dermed sikre, at ejeren opfylder gældende lovkrav på
området.
Ved at følge ESS-branchestandarden skabes det bedste udgangspunkt for at opretholde en
uforstyrret drift af varmepumpen, indtil serviceabonnementets næste termin.

Krav om sporbarhed
Som led i kvalitetssikring og kvalitetskontrol af leverede serviceydelser, er det nødvendigt at kunne
følge op på hvem der har udført serviceydelsen og dermed påtaget sig ansvaret for kvalitet og
dokumentation af ydelsen. Dette krav om sporbarhed giver samtidig varmepumpeejeren mulighed
for, til enhver tid, at konstatere hvem der har arbejdet på installationen og hvilke serviceydelser der
er leveret. Krav om sporbarhed kan fx imødekommes ved at notere et unikt kundenummer på alle
dele af dokumentationen, i tillæg til de øvrige obligatoriske oplysninger på de enkelte dokumenter.
Anvendelse af ESS-mærkat er obligatorisk efter ESS-bestemmelser. For hvert mærkat betales et
gebyr, som er fastsat af ESS-bestyrelse, til dækning af ESS´s omkostninger til kvalitetssikring mv.
Det er derfor et krav, at ESS-mærkater rekvireres via ESS-sekretariatet.
Anvendelse af servicerapport er også obligatorisk. Den ESS-registrerede servicevirksomhed kan
derfor frit anvende egne servicerapporter, forudsat opfyldelse af ESS’s retningslinjer i denne
vejledning.

Servicerapport og kvalitetskontrol
ESS-servicerapport eller tilsvarende skal anvendes. ESS gennemfører kvalitetskontrol overfor
medlemmernes servicearbejde ved stikprøver, der udføres efter fælles retningslinjer fra ESS.
Servicerapporten tilhører kunden og afleveres i varmeanlæggets ”kørebog”, som skal forefindes ved
varmepumpen.
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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

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

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

HS Tarm A/S
Smedevej 2
6880 Tarm
Tlf.: 97371511
hs@baxi.dk

Energi
Service
Sammenhold

Winther Engros ApS.
Vindevej 115
7800 Skive
Tlf.: 9752 5511
salg@wintherengros.dk

Grundfos DK A/S
Martin Bachsvej 3
8850 Bjerringbro
Tlf.: 87505009
brsoerensen@grundfos.com

Solar A/S, Service
Klima & Energi
Industrivej Vest 43
6600 Vejen
Tlf.: 76527911
Serviceve@solar.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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Gyldighed og ikrafttrædelse
ESS-branchestandarden udgives af ESS, når den
bekendtgøres af ESS-bestyrelse.
Gældende version forefindes offentligt tilgængelig på ESS's
hjemmeside.
De gældende udgaver af henholdsvis ESS-mærkat og ESSservicerapport kan ses af bilag.

Omfanget af den regelmæssige
serviceydelse
Kølekreds
Service skal udføres i henhold til lovgivning og
leverandørens anvisninger og udføres af sagkyndig
person. Heraf kan fx nævnes:
Snif for kølemiddeludslip og kig efter olieplamager. Er
der stadig bobler i skueglasset efter 5 min. drift. Hvilken
farve har skueglasset. Undersøg visuelt for slitage,
tæringer og metaltræthed. Undersøg for mislyde.
Undlad at påsætte manometer, hvis der ikke skønnes
noget galt med kølekreds.

Elinstallation
Efterspænd alle terminaler på alle forsyningskabler og
kast et blik på, at der ikke er fejl på kabler, som fx
manglende isolering etc, eller tydeligt varmebelastede
områder. Aflæs bimåler og notér (som minimum
hovedmåler).
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Varmekreds (jordvarme og luft/vand)
Anlægget trykprøves
Ekspansionsbeholders fortryk kontrolleres.
Hvis krav i manual, da udtag vandprøve og test for fx pH, hårdhed og ilt.

Udedel (luft/luft og luft/vand)
Fordamper afskylles med rent vand fra vandslange (ingen højtryksrenser).
Kondensbakke/bundbakke renses grundigt for blade etc. og det tjekkes, om vand bliver ledt effektivt
og hurtigt ud af kondensbakke og ikke oversvømmer gangarealer eller bygningsdele med risiko for
fald- og frostskader til følge. Hvis det vurderes, at kondensvand kan udgøre en risiko for fald- eller
frostskader, anbefales det at notere det på servicerapporten under Noter.
Udedelens hældning justeres om nødvendigt for korrekt fald og udløb

Jordvarmekreds
Jordvarmekredsen trykprøves (kun lovkrav ved første års service)
Miljøpressostat afprøves (tag trykket af og udtag væske)
Frostsikring tjekkes og brinevæske påfyldes om nødvendigt.
Ekspansionsbeholders fortryk kontrolleres.
Utæt isolering udbedres og rustne komponenter udskiftes.

Funktionstest
Tjek at alle komponenter er funktionsdygtige og alle følerværdier er korrekte. (se manual for korrekt
betjening af ”fagmandsmenu”)

Indstillinger
Gennemgå varmekurve og varmekredsindstillinger, sommer/vinteromskift, Antilegionellaprogram.
Husk at notere indstillinger i rapport.

Servicemærkat
Der opsættes ESS-servicemærkat på indedel efter udført service. Mærkatet indeholder følgende
oplysninger:
•

Firmanavn og kontaktoplysninger på servicefirma.
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Servicerapportnummer
Dato for udført service
Dato for næste servicebesøg opgivet ved måned/år
QR kode med genvej til branchestandard

Kalibrering af måleudstyr
Det er et krav, at måleudstyr kalibreres en gang årligt på et akkreditereret laboratorium, alternativt
hos måleudstyrsfabrikanten, eller efter fabrikantens anvisninger

Øvrigt værktøj
Momentnøgle skal kontrolleres minimum årligt for korrekt funktion og kalibrering

Lovkrav til service og eftersyn
Alle varmepumpeanlæg med en fyldning 1 kg eller derover skal efterses 1 gang om året.
Leverandørens forskrifter skal overholdes. Dertil skal loven overholdes. Nedenstående oplister de
nødvendige minimumskrav.
Arbejde på Køleanlæg og varmepumper, Arbejdstilsynets regler:
https://at.dk/regler/at-vejledninger/koeleanlaeg-varmepumper-b-4-4/
Bekendtgørelse om regulering af visse industrielle drivhusgasser1):
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1326

Regler vedrørende Jordvarme:
Jordvarmebekendtgørelsen:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186984#id68285a93-e84c-43818f7f-c7efb849f063
Bekendtgørelse om udførelse og sløjfning af boringer og brønde på land:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=151892
Arealinfo:
https://arealinformation.miljoeportal.dk/html5/index.html?viewer=distribution
www.dingeo.dk
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Alment
Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183381
Varmeindvinding og Grundvandskøling:
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2015/1716

Regler vedrørende Luft/vand:
”Ekstern støj fra virksomheder” (nr. 5/1984).
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.pdf
Energistyrelsens støjberegner.
https://ens.dk/ansvarsomraader/varme/stoejberegner-varmepumper

BILAG A: RETNINGSLINJER FOR KVALITETSKONTROL
STIKPRØVEKONTROL FRA ESS
Kontrolbesøget omfatter gennemgang af udført arbejde jf. bilag B – Tjekliste for kontrolbesøg - på et
nyligt udført varmepumpe service, som er udvalgt af ESS-sekretariatet.
ESS-sekretariatet indkalder den registrerede virksomhed til kontrol af de fem seneste
servicerapporter, udført indenfor 45 dage fra indkaldelsestidspunktet, samt dokumentation for
kalibrering af anvendt måleudstyr, måleudstyrets kalibrerings nummer skal være anført på
servicerapporten. Hvis der ved indkaldelsen ikke er foretaget servicebesøg indenfor de seneste 45
dage, skal årsagen til dette meddeles ESS-sekretariatet.
Efter gennemgang af de indsendte servicerapporter, udtager ESS-kontrollanten et antal stikprøver
for kontrolbesøg for gennemgang og vurdering af det udførte servicearbejde på installationen. Det
tilstræbes, at alle kontrolbesøg gennemføres senest 60 dage efter udført varmepumpe service.
Det er muligt at træffe individuel aftale med ESS-sekretariatet om udtrækning af et udvidet antal
stikprøver til imødekommelse af eventuelle interne kvalitetsmålsætninger i servicevirksomheden.
Den samlede kontrolydelse skal følge tjeklister og krav til dokumentation som vist i bilagene til
branchestandarden.
Kontrolbesøget omfatter i øvrigt de ydelser og kontroller, som kontrollanten af faglige årsager finder
nødvendige og kan udvides til at omfatte et besøg i virksomheden, hvis kontrollanten finder det
nødvendigt, eller der efter ESS-virksomhedens ønske er truffet aftale om et vejledningsbesøg.
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Uanset årsagen til et besøg i ESS-virksomheden, er besøget ikke en del af den kontingentbetalte
kontrolydelse og kan derfor være forbundet med ekstraomkostninger. Sker virksomhedsbesøget på
ESS-kontrollantens foranledning, kan ekstraomkostningen ikke overstige et beløb der svarer til det
ordinære årlige grundkontingent for virksomheden.
Når kontrollanten har afsluttet sit arbejde og ESS-sekretariatet har modtaget alle kontrolsagens
oplysninger, fremsendes en meddelelse af resultatet til ESS-virksomheden. Resultatet
kommunikeres som en karakter på skala 1-5, hvor 5 er bedst:
5. Meget tilfredsstillende
4. Fint arbejde, med få eller ingen anbefalinger til forbedring
3. Tilfredsstillende arbejde, med få anbefalinger til forbedring og mindre væsentlige eller ingen
afvigelser
2. Kritisabelt arbejde, med flere anbefalinger og en eller flere væsentlige afvigelser.
1. Uacceptabelt arbejde, med væsentlige afvigelser.
Meddelelsen vil i givet fald omfatte en liste med anbefalinger, afvigelser og tidsfrister for besvarelse.
Ved karakter 5, 4 og 3 afsluttes sagen uden videre og ESS-sekretariatet meddeler virksomheden
dette.
Ved karakter 2 fremsender ESS-sekretariatet en afvigelsesliste med frist for behandling og
tilbagemelding.
Ved karakter 1, eller ved manglende overholdelse af svarfrister under karakter 2, kontaktes ESSvirksomheden telefonisk for afklaring af situationen og der udsendes samtidigt et varslingsbrev om
tilbagekaldelse af virksomhedens ESS-registrering. Der vil herefter være 4 uger til at bringe alle
forhold i orden. Tillægsbesøg vil blive faktureret til timepris.
Kontrolydelsen omfatter:
• at gennemgå kalibreringsrapport for anvendt måleudstyr
• at gennemgå servicerapporten efter tjeklisten.
• Ud fra gennemgang kalibreringsrapport og servicerapport efter tjeklisten, tildeles én af følgende
karakterer 1 – 5, hvor 5 er bedst:
5. Godkendt uden anmærkninger.
4. Godkendt med anbefalinger til forbedring
3. Godkendt med forbehold.
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2. Afvist. Ulæselig eller meget dårligt udfyldt.
1. For sent afleveret. Ikke kontrolleret.
• Som dokumentation for dokumentkontrollen, udfylder ESS-kontrollanten tjeklisten på næste side.
Ved karakter 1 og 2 skal der udtages minimum én ekstra kontrolsag for den aktuelle varmepumpemontør.
• Når et kontrolforløb for en varmepumpe-montør, inklusive eventuelle ekstra kontrolsager, er
afsluttet, meddeler ESS-kontrollanten resultatet til ESS-sekretariatet sammen med en kopi af
udfyldte tjeklister og andre relevante dokumenter.
• ESS-sekretariatet meddeler herefter det samlede resultat skriftligt til virksomheden, inklusive de
anbefalinger, vejledninger og forbehold der er givet fra ESS-kontrollanten.

BILAG B: TJEKLISTER
Afsnit B.1: Tjekliste for dokumentkontrol af servicemærkat
Følgende oplysninger skal noteres på servicemærkaten:
Servicevirksomhedens telefonnummer og adresse (fortrykt fra ESS)
Teknikerens registreringsnummer i feltet ”montørnr.”
Teknikerens initialer
Dato for udført varmepumpe service
Dato for næste service
Der skal opsættes mærkat på alle anlæg, i forbindelse med opstart/idriftsætning og service

Afsnit B.2: Tjekliste for dokumentkontrol af servicerapport
Kvalitetskontrol af ESS-varmepumpe service omfatter et tjek af hvordan ESS-servicerapporten
anvendes og af de resultater og meddelelser, der fremgår af den rapport der foreligger som
dokumentation for det aktuelle varmepumpe service, som er udtaget til stikprøvekontrol.
Tjeklistens kontrolpunkter
1. Er ESS-servicerapporten læselig

2. Lever servicerapporten op til gældende branchestandard for ESS-eftersyn?
3. Servicedato anført: Er ESS-rapporten – og dermed servicebesøget – forældet, i forhold til udførelse
af et evt. kontrolbesøg, som skal kunne gøres indenfor 60 dage fra udført serviceydelse?
4. Er rapporten udfyldt korrekt (alle relevante tjek- og målepunkter)
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5. Er der balance / sammenhæng / troværdighed i måleværdier og afkrydsninger
Hvis nej: Giv kommentar og anbefaling her:
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________
6. Fremgår besøgsadressen

8. Er varmepumpetype anført (anbefales)
11. Er der sporbarhed mellem servicerapport, servicevirksomhed, måleudstyr og kunde? Hvis
relevant: Anbefaling
skrives her: ________________________________________________________________________
______________________________________________________
12. Generelt: Relevant kritik og anbefalinger, som varmepumpe-montøren og/eller virksomheden bør
tage til efterretning/overvejelse i tilknytning til ovenstående tjekpunkter, skrives her:
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________
13. Karakter: Den samlede karakter, skala 1-5, hvor 5 er bedst, angives her: ___________ Argument
for karakter kan angives her:
______________________________________________________________
______________________________________________________
14. Er der symmetri mellem fyldningskapacitet og certifikat (Kategori I / II) JA____ NEJ____

Til kontrollanten: Husk, at formålet med denne kontrol er, at varmepumpe-montøren og
servicevirksomheden løbende skal kunne forbedre kvaliteten af de udførte serviceydelser. Tænk
derfor på, om du har tilstrækkelige kommentarer og relevante argumenter for din kontrolkarakter i
kommentarfelterne ovenfor.
ESS-servicerapport som formular Figur af ESS-Servicerapport, som kan købes ved henvendelse
til ESS-sekretariatet, i formular med gennemslag i original + 2 kopier.
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ESS-servicerapport som formular fra MobilService, Marisoft
https://www.marisoft.dk/index.php/Vore-moduler/mobilservice.html
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