
NYHEDSBREV AUGUST 2019 

 
 

Energibranchens Service Sammenslutning l Gregersensvej l 2630 Taastrup l Danmark l ess-sek@teknologisk.dk 

 

 

LANDSDÆKKENDE BRANCHEFORENING 

Indhold i dette nyhedsbrev: 

 

Utætte olieslanger – en hyppig årsag til skader ved 

olieudslip 
Endnu en gang genoptrykker jeg Michael Mücke Jensens artikel fra vort tidligere medlemsblad 

Flammen. Desværre har mange virksomheder endnu ikke forstået, at selv om det ikke er et 

lovkrav, hvor vigtigt det er, at olieslangerne udskiftes regelmæssigt, er man uheldig og bliver en 

olieslange utæt efter et udført service, kan dette føre til endda meget dyre erstatningskrav fra 

bl.a. Olieforureningsforsikringen. 

 

Solar udvider varmepumpesortimentet med ny 

leverandør 
En stigende efterspørgsel på varmepumper betyder, at Solar og Haier har indgået et nyt 

samarbejde. Solars kunder får dermed et større udvalg af kvalitetsprodukter inden for 

kategorierne luft/luft og luft/vand varmepumper.  

 

Ny ferielov: Få styr på indberetningen inden 1. 

september  
Overgangsår, fratrædelsesdatoer, brutto- og nettoferiepenge. Der bliver nok at holde styr på, 

når der skal indberettes feriepenge efter den 1. september 2019. Her går vi nemlig ind i et 

overgangsår i forhold til den nye ferielov. 

Overgangsordning for gasreglementerne 
Gasreglementerne kan stadig følges året ud, men så træder 

installationsbekendtgørelserne i kraft. 

I overgangsperioden for gasreglementerne til den nye gaslov, som udløber ved udgangen af 

2019, vil det være op til den enkelte anmeldende installatør, om de eksisterende gasreglementer 

følges, eller om retningslinjerne i de nye installationsbekendtgørelser efterleves. 

Den nye lov om sikkerhed for gasinstallationer 
Sidst i dette nyhedsbrev kan du læse den nye lovbekendtgørelse i sin helhed. Du kan også vælge 

at følge dette link til lovteksten i Retsinformation, hvor der er søgefaciliteter til at finde rundt i 

lovteksten: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198294 
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Endnu en gang genoptrykker jeg Michael Mücke Jensens artikel fra vort tidligere medlemsblad 

Flammen. Desværre har mange virksomheder endnu ikke forstået, at selv om det ikke er et 

lovkrav, hvor vigtigt det er, at olieslangerne udskiftes regelmæssigt, er man uheldig og bliver en 

olieslange utæt efter et udført service, kan dette føre til endda meget dyre erstatningskrav fra 

bl.a. Olieforureningsforsikringen. 

Den europæiske organisation AFECOR har fastsat - tekniske levetid på 5 år for "Oil burner 

connctions hoses", med reference til CEN / EN / ISO 6806. Denne tekst henholder 

Olieforureningsforsikringen sig til. 

Bemærk olieslanger er i dag påtrykt produktions år. 

EW 

 

Utætte olieslanger – en hyppig årsag til skader ved olieudslip  

Af Michael Mücke Jensen – Teknik- og miljøchef Energi- og 

olieforum.  

I 2008 trådte de nye skærpede regler om sløjfning af gamle 

olietanke i kraft. Reglerne byggede på erfaringerne fra 

Oliebranchens forsikringsordning for villaolietanke. 

Erfaringerne viste at den primære årsag til olieudslip var 

gamle overjordiske tanke. Og reglerne virker. Siden 2008 er 

antallet af årlige skader mere end halveret, så nu er vi nede på 

mindre end 80 skader om året. Men det stopper selvfølgelig 

ikke der. Vi undersøger hele tiden årsagen til de enkelte 

skader, og kan vi se et mønster, ser vi på mulighederne for at undgå at skaderne opstår – det 

er bedre at forebygge end at helbrede. Det er både til gavn for miljøet og for den enkelte 

oliekunde. 

I 2011 kunne vi se et uheldigt mønster i skaderne. Utætte olieslanger (flexslanger) udgør nu 

mere end ti procent af det samlede skadesantal – syv ud af 60 skader på 

opgørelsestidspunktet. Og desværre er disse skader mere omfattende end gennemsnittet. 

Olieudslippet sker jo inde i huset, så det er ikke sådan bare lige til at grave væk. I gennemsnit 

har det kostet cirka 650.000 kroner at rense op efter en utæt flexslange – mod cirka 450.000 

kroner i gennemsnit for alle skaderne. 

Der er i dag ikke lovkrav til udskiftning af flexslanger, men de er dog omfattet af 

Olietankbekendtgørelsen. Og producenterne er efter vores oplysninger tilbageholdende med at 

give håndfaste anvisninger og garantier om flexslangernes maksimale levetid. Vi har dog hørt 

anbefalinger om at slangerne ”blev skiftet efter behov” hvad det så betyder? 
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DEBRA har på baggrund af vores observationer haft fokus på flexslangerne i deres seneste 

kontrolrunde. Der blev registreret årstal på 163 slanger. Den gennemsnitlige alder var seks 

år, men 22 var fra år 2000 eller før. Derudover kunne der ikke registreres årstal på 36 slanger 

hvilket sandsynligvis skyldes at der var tale om en ældre slange – fra før 2000. Så samlet var 

mere end 30 % af slangerne over 12 år gamle. 

Det kan næppe anses for god kundepleje og service ikke at skifte så gamle flexslanger – der er 

stor risiko for at den bliver utæt inden næste servicebesøg. Og selv om forsikringsordningen 

dækker skaden, så får kunden en ubehagelig oplevelse. Og det kan ingen være tjent med – 

heller ikke servicemontøren og hans firma. 

I en række af skaderne er det vores opfattelse at montøren kan have handlet 

ansvarspådragende ved - på trods af gentagende servicebesøg  - ikke at skifte en gammel 

slange. Vi vil derfor ikke afskære os for muligheden for at søge vores omkostninger dækket af 

den pågældende montør/servicefirma. 

Det er vores opfattelse at antallet af skader står i misforhold til at flexslangen er en mindre 

komponent i et oliefyrsanlæg. Vi har derfor taget initiativ til en dialog med 

brancheorganisationerne, servicefirmaer, producenter med flere for at få reduceret risikoen for 

skader fra utætte flexslanger. Om resultatet bliver en anbefaling, en branchestandard eller 

egentlig lovgivning med faste terminer for hvornår en flexslange skal skiftes, må tiden så vise. 

Men vi kan ikke bare lade stå til. Det vil hverken være til gavn for miljøet, branchen eller 

kunderne. 
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Solar udvider varmepumpesortimentet med ny 

leverandør 
En stigende efterspørgsel på varmepumper betyder, at 

Solar og Haier har indgået et nyt samarbejde. Solars 

kunder får dermed et større udvalg af 

kvalitetsprodukter inden for kategorierne luft/luft og 

luft/vand varmepumper.   

Solar og varmepumpeproducenten Haier har indgået et nyt samarbejde. Fremover kan Haiers 

produkter findes hos Solar, og dermed får kunderne endnu flere produkter at vælge imellem i 

Solars varmepumpe-sortiment, som i forvejen indeholder produkter fra blandt andre 

Panasonic, Bosch, Metro Therm, Invest Living og Vaillant.  

- Vores kunder har i den grad fået øjnene op for det marked, der er for varmepumper, og 

derfor efterspørger de flere produkttyper og mærker. På den baggrund har vi valgt at tilføje en 

ekstra kvalitetsleverandør, så vi sammen med vores andre stærke brands kan tilbyde et 

endnu større sortiment, forklarer Rasmus Vemmelund, Senior Product Group Manager ved 

Solar.  

Ud over et stort udvalg af forskellige typer luft/luft og luft/vand varmepumper vil det også 

være Solars serviceorganisation, der sørger for service og support af produkterne fra Haier. 

Dermed kan installatørerne finde hjælp til idriftsættelse, service og vedligehold hos deres 

nuværende kontaktpersoner i Solar, hvilket - ud over en god service - også skal give ekstra 

tryghed for kunderne, forklarer Rasmus Vemmelund.  

Og netop Solars serviceorganisation var noget af det, som Haier lagde vægt på i det 

kommende samarbejde.  

- Fra første møde med Solar har jeg været utrolig imponeret over deres professionalisme. 

Deres fokus på kundeservice samt slutbrugerens behov er exceptionel og meget i tråd med 

vores egne ambitioner. Vi har brugt det sidste år på at sikre, at vi har alle de rigtige ting på 

plads for et succesfuldt partnerskab, og vi glæder os til at arbejde sammen og i fællesskab 

udvikle flere produkter, siger Bob Cowlard, European General Manager hos HVAC Solutions.  

 

Bidrager til grøn omstilling  

Det særlige fokus på grøn omstilling gør, at efterspørgslen på varmepumper forsat stiger.  

- Solar oplever stor vækst inden for varmepumper, og både politikere og slutbrugere kigger 

efter grønne løsninger. Med det nye samarbejde kan Solar i endnu højere grad bidrage til en 

grøn omstilling, forklarer salgsdirektør hos Solar Klima og Energi Dennis Jeppesen.  

Produktsortimentet lanceres hos Solar den 1. september 2019.  
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Ny ferielov:  

Få styr på indberetningen inden 1. september  
Overgangsår, fratrædelsesdatoer, brutto- og nettoferiepenge. Der bliver nok at holde styr på, 

når der skal indberettes feriepenge efter den 1. september 2019. Her går vi nemlig ind i et 

overgangsår i forhold til den nye ferielov. 

Overgangsåret inden den nye ferielov står snart for døren, og det betyder, at du skal være 

ekstra opmærksom, når du indberetter feriepenge fra den 1. september. På Skattestyrelsens 

hjemmeside kan du allerede nu læse, hvad den nye ferielov betyder for din indberetning af 

feriepenge til eIndkomst. Her kan du finde vejledning om overgangsåret fra den 1. september 

2019 til den 31. august 2020. 

Feriepenge – nu kan de også være brutto 

Indtil nu har feriepenge altid skullet indberettes som nettoferiepenge, dvs. efter skat. Fra den 

1. september skal du være opmærksom på, om de skal indberettes brutto eller netto. Det 

betyder, at det bliver ekstra vigtigt at have styr på medarbejdernes lønperioder, 

overenskomster og fratrædelsesdatoer for at kunne indberette korrekt. 

Kilde: SMV 

Bliv klogere på alt det nye, når du indberetter feriepenge efter den 1. september på: 

http://skat.dk/nyferielov 

http://virk.dk/ny-ferielov 
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Overgangsordning for gasreglementerne 
Gasreglementerne kan stadig følges året ud, men så træder installations-

bekendtgørelserne i kraft. 

I overgangsperioden for gasreglementerne til den nye gaslov, som udløber ved udgangen af 

2019, vil det være op til den enkelte anmeldende installatør, om de eksisterende 

gasreglementer følges, eller om retningslinjerne i de nye installationsbekendtgørelser 

efterleves. 

Gasinstallationer, som allerede er projekteret, hvor arbejdet er påbegyndt eller anmeldt før 

den 1. januar 2020, kan færdiggøres frem til og med den 31. december 2020, efter de 

eksisterende gasreglementer. Sikkerhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde give dispensation til 

at færdiggøre arbejde efter gasreglementet efter 31. december 2020. Ansøgning om 

dispensation skal være modtaget af Sikkerhedsstyrelsen inden denne dato. 

Fortsættes næste side…. 

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 

Cilaj Energi 

Søndergade 8 

7673 Harboeøre 

Tlf.: 9690 8888 

info@cilaj-energi.dk 

Max Weishaupt A/S 

Erhvervsvej 10 

2600 Glostrup 

Tlf.: 4327 6300 

adm@weishaupt.dk 

 

Milton Megatherm A/S 

Formervangen 12 - 16 

2600 Glostrup 

Tlf.: 4697 0000 

info@miltonmegatherm.dk 

Buhl & Bønsøe A/S 

Virumgårdsvej 12 

2830Virum 

Tlf.: 4595 0410 

info@buhl-bonsoe.dk 

Winther Engros ApS. 

Vindevej 115 

7800 Skive 

Tlf.: 9752 5511 

salg@wintherengros.dk 

Thyholm Olieservice A/S 

Østergade 5 

7790 Thisted 

Tlf.: 9787 1631 

ek@thyholmolie.dk 

Kierulff A/S 

Løkkebyvej 3 

5953 Tranekær 

Tlf.: 6250 1150 

jbj@kierulff.dk 
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Efter den 1. januar 2020 vil gasreglement A og B bortfalde, og gasinstallationer vil 

fremadrettet skulle inddeles i en af følgende 11 nye installationsklasser: 

1. Gasinstallationsklasse 1: Simple flytbare gasapparater, som er beregnet til udendørs 

brug, fx gasgrill, løse apparater til campingbrug, ukrudtsbrændere, terrassevarmere, 

rygeovne og håndværktøj, herunder håndværktøj der anvendes kortvarigt indendørs. 

2. Gasinstallationsklasse 2: Transportable gasapparater på maksimalt 4,2 kW, som er 

beregnet til indendørs brug uden aftræk, fx varmeovne og gaslygter. 

3. Gasinstallationsklasse 3: Gasapparater beregnet til husholdningsbrug uden aftræk. 

4. Gasinstallationsklasse 4: Installationer med gasapparater til og med 135 kW med 

aftræk og lukket forbrændingskammer. Fx apparater til opvarmning af rum eller vand, 

pejse til dekorative formål, køleskabe og tørretumblere. Hvis gasapparatet har åbent 

forbrændingskammer, betragtes det som klasse 5 installation. 

5. Gasinstallationsklasse 5: Installationer med gasapparater over 135 kW. Herunder 

gasapparater med åbent forbrændingskammer uanset effekt. Fx apparater til 

opvarmning af rum eller vand, pejse til dekorative formål, varmelamper til dyr og 

tørretumblere. 

6. Gasinstallationsklasse 6: Storkøkkener. 

7. Gasinstallationsklasse 7: Gasmotorer, gasturbiner og procesinstallationer. Som 

procesinstallation regner ud over definitionen i stk. 1, nr. 20, fx varmekanoner til 

udtørring af bygninger, tørretumblere til industrielle formål og industrielle bageovne. 

8. Gasinstallationsklasse 8: Midlertidige gasinstallationer. 

9. Gasinstallationsklasse 9: Installationer til laboratorie- og undervisningsbrug. 

10. Gasinstallationsklasse 10: Beboelsesvogne. 

11. Gasinstallationsklasse 11: Skurvogne, cateringvogne og lignende, der ikke anvendes til 

beboelse. 

Installationsklasserne er beskrevet og uddybet i Bekendtgørelse om sikkerhed for 

gasinstallationer, som kan findes på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside: 

https://www.sik.dk/erhverv/gasinstallationer-og-gasanlaeg 

Kilde: HMN Gasnet 

Hele loven om sikkerhed for gasinstallationer kan læses på de følgende sider og kan også 

læses direkte i Retsinfo: https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=198294 

mailto:ess-sek@teknologisk.dk
https://www.sik.dk/erhverv/gasinstallationer-og-gasanlaeg
https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=198294


NYHEDSBREV AUGUST 2019 

 
 

Energibranchens Service Sammenslutning l Gregersensvej l 2630 Taastrup l Danmark l ess-sek@teknologisk.dk 

 

 

LANDSDÆKKENDE BRANCHEFORENING 

Gassikkerhedsloven - lov nr. 61 af 30/01/2018  
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