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Indhold i dette Nyhedsbrev: 

Værd at vide: Danmarks gasforbrug 

Indbydelse til Energibranchens Service Sammenslutning 50. generalforsamling 

Onsdag den 22. juni 2022 kl. 12.00 samt dagsorden 

 

Alderspræsidenten i ESS: Peter Bjerregård 

 

Evida opkøber sidste ejerandel af DGC 

Dansk Gasteknisk Center bliver et 100 % ejet datterselskab i Evida-koncernen 

 

Hvad skal der ske med gasfyrene? 

I dag har omkring 400.000 familier et gasfyr. Efter regeringens plan skal gasfyrene udfases og 

erstattes med enten fjernvarme eller varmepumper. Begrundelsen er dels miljøhensyn, dels 

afhængigheden af russisk gas og dels gasprisen, der er historisk høj. Udskiftningen kommer til at tage 

år, men retningen er sat. 

Weishaupt koncernen 

Weishaupt koncernen beskæftiger mere end 3.800 medarbejdere og er blandt de førende inden for 

brændere, kondenserende kedler, varmepumper, solvarme og bygningsautomatik. 

 

Branchestandard for regelmæssig varmepumpeservice 
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Værd at vide! 

 

Danmarks gasforbrug: 

Danmark importerer 75 pct. af gasforbruget 

fra Tyskland. Danmarks gasforbrug var i 2021 

på 2,15 mia. m3, hvilket svarer til ca. 0,4 pct. 

af EU’s samlede gasforbrug. 

 

Hvor stor en andel af vores energiforbrug 

er gas? 

Naturgas udgjorde knap 14 pct. af det danske 

bruttoenergiforbrug i 2020. Til sammenligning 

dækkede vedvarende energi omkring 40 pct. 

 

Hvor mange danskere er afhængige af 

gassen? 

Der er ca. 380.000 husstande, som anvender 

gas til boligopvarmning. 

Der er ca. 430 fjernvarmeinstallationer, som 

kan anvende gas. Nogle fjernvarmeværker er 

helt afhængige af gas, mens andre kun delvis 

anvender gas, herunder i spids- og 

reservelastsituationer. 

Alt i alt er der ca. 30.000 (CVR-registrerede) 

små, mellemstore og store virksomheder, der 

anvender gas 

Hvorfra kommer den gas, vi bruger i 

Danmark? 

I dag dækker Danmarks egen produktion af 

biogas omkring 25 pct. af det hjemlige 

gasforbrug. De resterende 75 pct. af 

gasforbruget importeres fra Nordtyskland. 

Leverancerne fra Tyskland omfatter både gas 

fra Rusland, Norge, Holland, Storbritannien 

m.m. 

Biogasproduktionen er forholdsvis jævn året 

rundt, mens gasforbruget er markant højere 

om vinteren end om sommeren. Derfor vil 

biogassens andel være relativt mindre om 

vinteren end om sommeren. 

Kilde: Energistyrelsen
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Eftersyn og rep på oliefyr kedelanlæg under 100 kW 

Opstart 8. august 2022 på EUC Syd, Tønder 

 

 

F-gas2: 
Glostrup uge 37 - 38 

Kolding uge 41 – 42 

Nørre Sundby uge 45 + 47 

 

Varmepumpe service kursus: 

21. – 22. september 2022 

02. – 03. november 2022 

30. – 02. december 2022 

 

ADR kurser: 
23. september 2022 (online) 

04. november 2022 (online) 

02. december 2022 (online) 
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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     6,50 kr. 

Gasservice rapporter 200 – 499 stk. m/tryk     6,00 kr. 

Gasservice rapporter 500 – 999 stk. m/tryk     5,50 kr. 

Gasservice rapporter 1000 – stk. m/tryk        5,00 kr.  

Varmepumpe, opstartsmappe pr. stk.    90,00 kr. 

Varmepumpe servicerapporter pris som gasrapporter fra    5,00 kr. 

Varmepumper mærkater ark a 8 stk.                         120,00 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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Indbydelse til Energibranchens Service Sammenslutning 

 50. generalforsamling 

Onsdag den 22. juni 2022 kl. 12.00 

på 
 

          Fangel Kro & Hotel, Fangelvej 55, 5260 Odense S 
 

 

Dagsorden og regnskab vil blive fremsendt i henhold til vedtægterne, § 11.  

 

Der gøres opmærksom på at E-medlemmer ikke er pligtige til at give møde på 

generalforsamlingen. 

 

Før generalforsamlingen er der en let frokostanretning. 

 

Af hensyn til frokosten er det nødvendigt senest den 14. juni at have anmeldt deltagelse 

 

Med venlig hilsen  

På bestyrelsens vegne 

 

Elisabeth Weber 

ESS Sekretariatet. 

 
Program onsdag den 22. juni 

Kl. 12.00 Frokost 

Kl. 13.00 Generalforsamling 

Kl. 15.00 Kaffepause samt tid til kontakt med fremmødte E-medlemmer   

Kl. 15.15 Aktuel information og information om Varmepumpedagen i september 

 
 

TILMELDINGSSKEMA 

 

ESS generalforsamling 2022 på Fangel Kro & Hotel, Fangelvej 55, 5260 Odense S. 
 

Jeg/vi ønsker at tilmelde følgende deltager(e) til generalforsamlingen. 

 

Firma:________________________________________________ Tlf.:__________________ 

 

Antal personer:_______ 

 

Husk, at tilmeldingsfristen er tirsdag 21. juni 2022 

 

Udfyldt tilmeldingsskema på e-mail til: energibranchen.sek@gmail.com 
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Fortsættes næste side 
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Ovenstående artikel fra ”Flammen” skrev jeg for godt 15 

år siden da Peter Bjerregård fyldte 70 år. Peter 

Bjerregård sluttede da af med at pointere at når han 

ikke gad arbejde længere blev huset solgt og så ville han 

og hustruen flytte ud i deres nyrenoverede sommerhus. 

Hvordan er det så gået? Peter Bjerregård er nu fyldt 85 

år, han er lidt mere grå i toppen, han samt hustruen 

Kamma bor stadig i Assentoft ved Randers, Peter 

Bjerregård kører stadig på kunde besøg hver dag og 

spekulerer ikke længere på at sælge forretningen. 

Tidligere forhandlinger gav erfaringer om alt for mange 

klausuler 

ved et salg. 

Den eneste 

forandring 

der sådan 

set er sket i 

de 15 år, er 

at Hustruen Kammas syn desværre blevet meget 

dårligt, således at de nu får hjælp udefra til fakturering 

og bogføring, da Kamma har problemer med at se 

skriften på skærmen. 

Peter Bjerregård kører både olie- og gasfyrservice, den 

første oliekedel monterede han i 1964, på daværende 

tidspunkt var det et rent tilløbsstykke blandt naboerne, 

da det langtfra var en hverdags begivenhed med en 

oliekedel. Peter Bjerregård opsøger ikke selv nye 

kunder, men tager dem som kontakter ham og sørger 

derudover for at passe de kunder han har, flere af dem 

falder dog efterhånden fra når de konventer til 

varmepumper. 

Da jeg spørger Peter Bjerregård hvor lang tid han vil blive ved endnu er svaret: Det ved jeg ikke, 

men Kamma siger: Du skal blive ved så længe at du kan bære værktøjstasken. 

 

Det må konstateres at alt er ved det gamle hos Kamma og Peter Bjerregård og at sommerhuset 

forbliver sommerhus i endnu nogle år. 

EW 
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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 

Her er plads 

til din 

virksomhed 

 

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 

 

Her er plads 

til din 

virksomhed 

HS Tarm A/S 

Smedevej 2 

6880 Tarm 

Tlf.: 97371511 

hs@baxi.dk 

Energi 

Service 

Sammenhold 

 

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. 
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Kontakt ESS sekretariatet og hør nærmere om betingelserne for optagelse som E-medlem 

Evida opkøber sidste 

ejerandel af DGC 

Dansk Gasteknisk Center bliver et 100 % ejet 

datterselskab i Evida-koncernen 

Dansk Gasteknisk Center (DGC) blev etableret i en 

tid med mange interessenter på gasområdet. På 

grund af udviklingen har DGC i dag kun to ejere: 

Evida, som ejer 86,1 % og Energinet, som ejer 13,9 

%. Som følge af udviklingen er de to ejere blevet 

enige om, at Energinet sælger deres ejerandel til 

Evida med virkning fra den 30. juni 2022, hvorefter 

DGC vil være et 100% ejet datterselskab i Evida-

koncernen. DGC vil fortsat tilbyde ekstern 

rådgivning, udvikling, afprøvning, forsøg, måling og 

undervisning til 3. parter i ind- og udland. 

Fakta  
DGC blev etableret i 1988. 

Selskabet ejes i dag af Evida (86,1 %) og Energinet 

(13,9 %) og vil efter den 30. juni 2022 være et 100 % 

ejet datterselskab i Evida-koncernen.  

DGC samarbejder med gasselskaber, -organisationer 

og -laboratorier i hele verden. 

DGC beskæftiger sig blandt andet med forsknings- 

og udviklingsprojekter inden for grønne gasser som 

biogas og brint, PtX, gasanalyser og 

metanemissionsmålinger, ligesom selskabet har 

fokus på samspillet mellem energiformerne.  

DGC har testcentre inden for brint og grønne 

gasser.  

Kilde: DGC 
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Hvad skal der ske med gasfyrene? 
I dag har omkring 400.000 

familier et gasfyr. Efter 

regeringens plan skal 

gasfyrene udfases og 

erstattes med enten 

fjernvarme eller 

varmepumper. 

Begrundelsen er dels 

miljøhensyn, dels 

afhængigheden af russisk 

gas og dels gasprisen, der er 

historisk høj. Udskiftningen 

kommer til at tage år, men 

retningen er sat. 

 

Gasfyrets fremtid 

Det er svært at spå om 

gasfyrets fremtid. 

Politikerne står for tiden 

nærmest i kø for at melde 

Foto: Gastech Energi                                                                         ud om naturgas, selvom det 

næppe er grundigt gennemarbejdet. Der bliver nævnt mange årstal for lukningen af 

naturgassen. Men der kan være boliger, hvor det er fordelagtigt at opvarme med et gasfyr. 

Det kan for eksempel være i områder, hvor der ikke kommer fjernvarme, og i ældre boliger 

med gamle varmeløsninger. 

Men ærligt talt: Vi ved simpelthen ikke hvad der kommer til at ske og hvornår. Vi følger 

med og skal nok holde dig underrettet. 

 

Hvad gør du? 

Vi anbefaler, at du til at starte med slår koldt vand i blodet. Udskiftningen af gasfyr 

kommer til at tage tid. Er gasfyret ældre end 15 år, kan det dog være en god løsning at skifte 

det ud til en varmepumpe med det samme. En varmepumpe er en særdeles miljøvenlig 

opvarmningsform, der sparer på den dyre energi. Dog kan der for tiden være lang 

leveringstid på varmepumper, så hvis det skal gøres inden næste fyringssæson, kan det 

haste. 

Oplæg: Gastech 
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Weishaupt koncernen 
Weishaupt koncernen beskæftiger mere end 3.800 medarbejdere og er blandt de førende inden 

for brændere, kondenserende kedler, varmepumper, solvarme og bygningsautomatik 

Virksomhedens kerneaktivitet ligger hos Max Weishaupt GmbH i Schwendi med egen 

forsknings- og 

udviklingsafdeling 

på fabrikken. 

Virksomheden blev 

grundlagt i 1932 og 

er i dag et holding-

selskab, som er 

sammensat af tre 

selskaber med tre 

primære 

forretningsområder: 

Energi-teknik, 

Energi-indvinding 

og Energi-styring. 

Energi-

teknik: Weishaupt 

har et omfattende 

produktsortiment 

inden for brændere,                                                                         

Foto: Weishaupt, fabrikken i Schwend                                                                                 komplette 

udstyrspakker med kondenserende gas- og oliekedler samt solfangere og varmepumper til 

udnyttelse af vedvarende energikilder. 

Energi-indvinding: BauGrund Süd har været en del af Weishaupt koncernen siden 2009 og 

udfører jordsonde- og brøndboringer til installering af varmepumper. Virksomheden har et 

stort erfaringsgrundlag fra mere end 3 millioner boremeter. BauGrund Süd har ca. 40 

højtprofessionelle boreteams og er en af de førende virksomheder i Europa inden for 

overfladenær geotermi. Derudover har BauGrund Süd egne folk til at foretage 

jordbundsanalyser. 

Energi-styring: Neuberger Gebäudeautomation har været en del af Weishaupt koncernen 

siden 1995 og leverer intelligente løsninger inden for bygningsautomatik. Der er tale om 

effektivt og energibesparende udstyr til alle tekniske indretninger i forbindelse med 
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opvarmning, klimastyring, ventilation, belysning, solafskærmning og sikkerhedsudstyr af 

enhver art. 

Kilde: Weishaupt 
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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. 
  
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.  
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Ved karakter 1, eller ved manglende overholdelse af svarfrister under karakter 2, kontaktes ESS-virksomheden 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.  

 

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 varmepumpe-

montør.  

• 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  



          NYHEDSBREV 

 
 

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

 
 

2LA     LANDSDÆKKENDE BRANCHEFORENING                                                                                                             NR 6           JUNI 2022 

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)  

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:  
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__________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

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. 

ESS-servicerapport som formular fra MobilService, Marisoft https://www.marisoft.dk/index.php/Vore-

moduler/mobilservice.html 

 

 

 

 

 


