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Foto: Gastech-energi

Indhold i dette Nyhedsbrev:
Værd at vide: Temadag den 5. oktober 2022 på Fangel Kro & Hotel
Program til Temadag den 5. oktober 2022 på Fangel Kro & Hotel, Odense
Referat fra generalforsamlingen den 22. juni 2022
Ingen skattefradrag, når virksomheder sponserer ejerens børn
Branchestandard for regelmæssig varmepumpeservice
Retningslinjer for kvalitetskontrol
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Værd at vide!
Temadag den 5. oktober 2022 på Fangel Kro & Hotel
Intuitionen DGC er fusioneret med Evida-koncernen. DGC vil forsat tilbyde eksterne rådgivning,
udvikling, afprøvning samt forsøg og undervisning. Derefter vil ESS være den sidste nuværende
uafhængige brancheorganisation, til fremtiden på serviceområdet. Derfor ”gearer” ESS nu op og
tilbyder også kvalitetssikring på gasområdet.
Så længe der vil være tilbageværende gaskedler på markedet, vil der også være gældende
myndighedskrav samt servicebesøg der skal gennemføres. Derfor vil Temadagen være en
skelsættende dato for organisationsfremtiden, om der vil kunne findes opbakning i branchen.
Vi er ved at være nået et niveau, hvor situationen bør overvejes.
Det vil være en skam for fremtiden hvis denne opbakning ikke finder sted, da det vil være lettere at
løfte aktuelle spørgsmål som organisation fremfor som enkelt person/virksomhed.
En del af Temadagen vil omhandle den nye situation omkring markedet for gaskedler.
- Myndighederne har skærpet fokus på udskiftnings-marked med brugte gaskedler
- Hvis gasfyret skal skrottes eller behov for reparationer.
- Konvertering til anden opvarmningskilde – korrekte afpropninger.
- Udførte reparationer på sikkerhedsmæssige komponenter i gaskedlen.
- Indblik i en servicevirksomhed specifikt omkring gasservice.
- Håndteringen i dagligdagen samt hvordan vi har struktureret denne.
- Dokumenthåndtering hos den enkelt montør, fremfor ringbindsløsningen.
- Oplevelser fra hverdagen med udgangspunkt i en servicevirksomhed.
Varmepumpe lovgivningen står over for en markant ændring, dette sættes der fokus på, på
Temadagen.
Krav til certifikater til fyldningsmængder står til at ændres markant. Vi gennemgår dette samt de
gældende regler fra juli 2022, desuden sætter vi fokus på sikkerhed samt isolering.

Kom og vær med og styrk foreningen, så dit firma har et talerør over for
myndighederne.

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

A

NYHEDSBREV
LANDSDÆKKENDE BRANCHEFORENING

NR 7

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

AUGUST 2022

A

NYHEDSBREV
LANDSDÆKKENDE BRANCHEFORENING

NR 7

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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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 pris 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.
5,00 kr.
120,00 kr.
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Temadag
For varmeservice branchen
på Fangel Kro & Hotel, Odense den 5. oktober 2022

(Alle er velkomne)
Program (ændringer kan forekomme):
09.00 – 09.45 Morgenkaffe m/rundstykke
09.45 – 10.00 Velkomst v/ESS-formand Carsten Cederqvist, Gastech-Energi A/S
10.00 – 10.25 Kølecertifikater/Lovgivning efter 1. juli 2022 (Jacob Mortensen, Solar)
10.25 - 10.50 DS-452 Krav til teknisk isolering (Jacob Mortensen, Solar)
10.50 – 11.15 EL-sikkerhed og varmepumper (Carsten Cederqvist, Gastech-Energi A/S)
11.15 – 11.40 Branchestandard/Kontrolmåling (Carsten Cederqvist, Gastech-Energi A/S)
11.40 – 12.40 Frokostpause m/frokostbuffet inkl. 1 øl/vand
12.40 – 13.05 Arbejdstilsynets forslag til ændrede regler for arbejdet på mindre kølleanlæg
og varmepumper (Carsten Cederqvist, Gastech- Energi A/S)
13.05 - 13.30 Hvordan står det til med gassen (Jan K. Jensen, DGC)
13.30 – 13.55 Fokus på gassikkerhed år 2022 (Thomas Heidemann, Gastech-Energi A/S)
13.55 – 14.25 Kaffepause m/kage
14.25 – 14.50 Gasbranchestandard for ESS (Carsten Cederqvist, Gastech-Energi A/S)
14.50 – 15.15 Den grønne gas- en del af fremtiden (Jan K. Jensen, DGC)
15.15 – 15.45 Afslutning samt debat
15.45
”Skrub af sandwich” (Skal forudbestilles)
Pris for bespisning
ESS- medlemmer
0,00 kr.
Skrub af sandwich (Skal forudbestilles
0,00 kr.
Bindende tilmelding til ESS Sekretariatet på mail inden 20. september 2022. Ved udeblivelse
faktureres 450,00 kr. til fortæring pr. person.
Pris ikke medlemmer:
450,00 kr.
Skrub af sandwich (Skal forudbestilles)
100,00 kr.
Bindende tilmelding til ESS Sekretariatet på mail inden 20. september 2022. Angiv venligst
faktura oplysninger inkl. CVR nr. samt navne på tilmeldte.

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

A

NYHEDSBREV
LANDSDÆKKENDE BRANCHEFORENING

NR 7

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

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

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

Her er plads
til din
virksomhed

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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Referat fra generalforsamlingen den 22. juni 2022.
Dagsorden i henhold til vedtægterne
1. Valg af dirigent
Thomas Heidemand, Gastech blev valgt som dirigent, han kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidigt
indvarslet.
2.

Bestyrelsens beretning om ESS’s virksomhed i det forløbne år:
Først og fremmest tillykke til vores ældste medlem, Peter Bjerregård, med de 85 år i januar, som stadig driver
forretning. Det er flot.
Inden for gas- og oliebranchen sker der intet nyt, da regeringen jo som bekendt vil have alle disse
varmegivende anlæg skrottet inden for en kort årrække. Og dog lidt nyt er der sket: EUC Syd har ansat en ny
faglærer, Tom Jessen, inden for energiteknik og energioptimering.
Af arbejder i foreningen i det forgangne år kan nævnes:
Den 15/9-21 blev afholdte ESS temadag på Fangel Kro, det første efter Corona havde sluppet sit tag og
restriktioner afblæst. Der var et pænt fremmøde situation taget i betragtning.
Der har i det forgangne år været arbejdet videre med branchestandard for varmepumpeservice, herunder er en
inkludering af luft/luft den sidste aktivitet, da en kontrolordning til luft/luft er meget efterspurgt af vores
medlemmer. Serviceskema og opstartsbilag er udfærdiget og undergår pt. rettelser.
Medlemstallet har været nogenlunde konstant og vi har en forventning om flere medlemmer, når ESS’
kontrolordning er komme i gang.
Der er udarbejdet en folder om ESS, så nye medlemmer nemt kan hverves med alle fordele overskueligt
præsenteret.
På bestyrelsesmøde i maj 2022, har vi drøftet en ny temadag, som dels skal være startskud og bringe
opmærksomhed på ESS’ nye kontrolordning (når den er klar) og have emner på dagsordenen om de nyeste
tiltag i lovgivningen, nye kølemidler og regler herom etc.
Ændringer i bekendtgørelse 1326 og leveringsproblemer
Pr. 1/1-22 trådte den reviderede udgave af Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1326 om regulering af visse
industrielle drivhusgasser i kraft. Splitanlæg (luft/vand varmepumper) med en kølemiddelsfyldning med et
GWP over 5 tons CO2-ækvivalenter er herefter forbudt at sælge og sætte i drift. Med andre ord er fx R410A
maskiner med over 2,5 kg kølemiddel forbudt at installere. Det har medført at en del varmepumpemodeller er
blevet trukket tilbage fra markedet og måske har været medårsag til, at der over en bred kam i markedet
meldes om lange leveringstider.
Efter Ruslands angreb på Ukraine er gasprisen røget kraftigt i vejret, hvilket har fået
mange husejere med gaskedler til at søge over mod varmepumper. Efterspørgslen er meget høj og grundet
tidligere problemer med levering af specielt IC kredse og nu komponentlevering fra Kina grundet Kinas
restriktive coronapolitik, kunne timingen ikke være dårligere. Som følge heraf ses nu mindre firmaer der
importerer varmepumper fra Kina, der blomstrer op her og dér. Undertegnede ser en lighed med
solcelleeventyret i 2012-2013 og frygter lidt at vores medlemmer vil støde på fabrikater, der ikke ydes teknisk
support på og der ikke kan købes reservedele til. Ligeledes vil der være en del anlæg, som ikke er installeret
korrekt og dermed ikke fungerer korrekt, som vores medlemmer vil blive stillet over for.
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Kommunerne er forpligtet til i løbet af 2022 at udarbejde en varmeplan for, hvor der kommer fjernvarme.
Fjernvarmebranchen synes at øjne udvidelse og i de områder, hvor der tidligere er udmeldt mulighed for
fremtidig tilslutning, venter mange gaskunder på dette. I mellemtiden skal deres eksisterende kedel holdes
kørende, men ultimativt betyder det færre kunder for vores medlemmer. I mange tilfælde er ventetiden så
lang, at en varmepumpe ville have nået at forrente sig selv. Og man må undres at folk binder sig til noget, de
på forhånd ikke kender betingelser og omkostninger for.
Beretningen blev godkendt
3. Fremlæggelse af årsregnskabet
Regnskabet blev gennemgået af Elisabeth Weber og derefter godkendt med rosende ord, for et godt overskud.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
Budgettet blev taget til efterretning
5.

Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
På valg:
•
Elisabeth Weber, modtager genvalg
•
Jens Christiansen, modtager ikke genvalg
Elisabeth Weber blev genvalgt. Da der ikke var opstillede kandidater til den sidste bestyrelsespost står denne åben.
Ingen suppleant valgt, denne post står åben
6. Revisorer og suppleanter
Christian Gulløv blev valgt som intern revisor.
Ingen suppleant valgt, denne post står åben.
7. Indkomne forslag:
Der er ved indkaldelsen indkommet følgende forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen:
Nuværende tekst
§ 7.
Udmeldelse af Energibranchens Service Sammenslutning kan kun ske skriftligt med en måneds varsel. Resterende
kontingent tilbagebetales ikke.
Ændringsforslag:
§ 7.
Udmeldelse af Energibranchens Service Sammenslutning kan kun ske skriftligt med en måneds varsel til 31.
december samt 30. juni.
Nuværende tekst
§ 13.
Energibranchens Service Sammenslutnings overordnede ledelse varetages af en af generalforsamlingens medlemmer
valgt bestyrelse, der består af indtil 10 medlemmer.
Stk. 2
Der vælges 1 E-medlem efter indstilling fra Energibranchens Service Sammenslutnings E-medlemmer.
Da E-medlemmer ikke har egen generalforsamling laves opstillingsliste, efter indstilling fra E-medlemmerne, af
sekretariatet. Afstemning foregår pr. e-mail/brev, stemmerne tælles op af sekretariatet samt formand. E-medlemmet
vælges for 2 år.
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Ændringsforslag:
§ 13.
Energibranchens Service Sammenslutnings overordnede ledelse varetages af en af generalforsamlingens medlemmer
valgt bestyrelse, der består af 5 medlemmer.
Stk. 2
Deraf vælges 1 E-medlem efter indstilling fra Energibranchens Service Sammenslutnings E-medlemmer.
Da E-medlemmer ikke har egen generalforsamling, laves opstillingsliste, efter indstilling fra E-medlemmerne, af
sekretariatet. Afstemning foregår pr. e-mail/brev, stemmerne tælles op af sekretariatet samt formand. E-medlemmet
vælges for 2 år.
Begge vedtægtsændringer blev godkendt
8. Kontingenter
Kontingenter forbliver uændrede.
9. Eventuelt
ESS’ ældste aktive medlem, Peter Bjerregård, Assentoft Olie- og Gasfyringsservice kunne i januar fejre sin 85 års
fødselsdag, dette blev markeret med et stort tillykke samt en vingave.
Kommende Temadag d.5 oktober 2022
Intuitionen DGC er fusioneret med Evida-koncernen.
DGC vil forsat tilbyde eksterne rådgivning, udvikling, afprøvning samt forsøg og undervisning.
Evida opkøber den sidste ejerandel, så det bliver fuldt ud ejet af Evida-koncernen.
Derefter vil ESS være den sidste nuværende uafhængige Brancheorganisation, til fremtiden på serviceområdet.
Så længe der vil være tilbageværende gaskedler på Market, vil der også være gældende myndigheds krav samt
servicebesøg der skal gennemføres.
Derfor vil Temadagen være en skelsættende dato for organisationsfremtid, om der vil kunne findes opbakning i
branchen.
Vi er ved at være nået et niveau, hvor situationen bør overvejes.
Det vil være en skam for fremtiden hvis denne opbakning ikke finder sted, da det vil være nemmer at løfte aktuelle
spørgsmål som organisation fremfor som enkelt personer / virksomheder.
Vi arbejder på at en del af Tema dagen også vil omhandle den nye situation omkring markedet for gaskedler.
- Myndighederne har skærpet fokus på udskiftnings-marked med brugte gaskedler
- Hvis gasfyret skal skrottes eller behov for reparationer.
- Konvertering til anden opvarmningskilde – korrekt afpropninger.
- Udført reparationer på sikkerhedsmæssige komponenter i gaskedlen.
- Indblik i en servicevirksomhed specifikt omkring gasservice.
- Håndteringen i dagligdagen samt hvordan vi har struktureret denne.
- Dokumenthåndtering hos den enkelt montør, fremfor ringbindsløsningen.
- Vores samarbejde med D4 samt et lille indblik i vores struktur.
- Oplevelser fra hverdagen med udgangspunkt i en servicevirksomhed
Dirigenten takkede for god ro og orden under generalforsamlingen
Referat: Elisabeth Weber
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Ingen skattefradrag, når virksomheder sponserer ejerens børn
Mindre og mellemstore virksomheder sponserer næsten altid kun lokale sportsaktiviteter. Ofte klubber eller hold,
hvortil ejeren har en privat relation. Den slags giver jævnligt anledning til skattesager.

Alle virksomheder – fra de største til de mindste – modtager jævnligt forespørgsler om interessen for at tegne
et sponsorat. Det kan være om alt fra trøjer til et lilleputhold over et reklameskilt i den lokale hal til større
økonomiske tilskud til ligaklub. Sponsorater, hvor modydelsen primært er reklame for virksomheden. Den
slags er der fradrag for både skatte- og momsmæssigt, når værdien af den modtagne reklame står i et rimeligt
forhold til prisen på sponsoratet.
Mens de store virksomheders sponsorater udelukkende beror på kommercielle overvejelser, så forholder det sig
anderledes hos de mindre og mellemstore virksomheder. De sponserer typisk kun lokale aktiviteter, og ofte er
ejerens egne interesser afgørende for, hvad der bruges penge på. Hvis ejeren spiller golf, er et sponsorat i den
lokale golfklub oplagt. Hører han derimod til den gruppe, der omtales som midaldrende mænd i lycra, er et
Team Rynkeby-sponsorat, eller et sponsorat af en cykelklub nærliggende.
Mulighederne er mange og giver sjældent anledning til problemer. Især ikke, hvis der er tale om mindre beløb.
Der gælder dog en enkelt undtagelse – nemlig de tilfælde, hvor en virksomhed støtter et hold eller en klub, som
ejerens barn, eller en anden nærtstående er en del af. Dette kan illustreres med en ny afgørelse fra
Landsskatteretten
Bygmesterens sponsering af gokartkørere
Sagen handlede om en selvstændig indenfor byggebranchen, hvis virksomhed havde tegnet et sponsorat til en
værdi af 45.000 kr. inklusive moms for et par gokartkørere, hvoraf den ene var søn af virksomhedsejeren.
Udgiften til sponsoratet var fratrukket med den begrundelse, at virksomhedens navn var påført kørernes
dragter, ligesom sponsoratet gav adgang til løb inklusive forplejning for fem personer. Ejeren havde derfor
gennem sponsoratet opnået et netværk og en reklame, som havde været med til en kraftig stigning i
virksomhedens omsætning.
Landsskatteretten var imidlertid enig med Skattestyrelsen i, at udgiften til sponsoratet ikke kunne
fratrækkes. Det skete med den begrundelse, at indgåelsen af sponsoraftalen måtte anses for sket på baggrund
af mere personlige interesser, herunder at støtte klagerens søn i sin karriere som gokartkører på eliteplan.
Landsskatteretten tilføjede, at reklameværdien af sponsoratet ikke stod i et rimeligt forhold til udgiftens
størrelse, da firmaets logo og navn alene var påtrykt to udvalgte køreres t-shirts og køredragter.
Kommentar
Udfaldet af sagen er ikke overraskende. Når det gælder sponsorater, der direkte eller indirekte er til glæde
eller støtte for ejerens børn eller andre nærtstående, stilles der store krav til bevisbyrden for, at sponsoratet
også ville være tegnet, hvis de ikke havde været en del af holdet. En bevisbyrde, som sjældent kan løftes.
For virksomheder, der drives i selskabsform, vil konsekvensen af en diskvalifikation af en sponsoraftale
normalt være, at virksomheden mister sit fradrag for udgiften, og at hovedaktionæren udbyttebeskattes af
beløbet, fordi det anses for en privat udgift.
Kilde: Depenchen, BDO
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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.
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Servicerapporten tilhører kunden og afleveres i varmeanlæggets ”kørebog”, som skal forefindes ved
varmepumpen.

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 ESS-servicerapport 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).

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
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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.
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/
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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
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
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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 ESSvirksomhedens 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.

0: Ikke godkendt under skærpede omstændigheder.
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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 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 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:
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 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)
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/Voremoduler/mobilservice.html
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