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Indhold i dette nyhedsbrev: 

Voldsom gaseksplosion i Helsingør 

Der er stort set intet tilbage af den indiske restaurant Crown på Belvederevej i Helsingør, som 

sent søndag aften den 1. september blev ramt af en voldsom gaseksplosion og politiet betegner det 

da også som lidt af et mirakel, at ingen menneskeliv gik tabt i eksplosionen. 

Sag om VVS-karteller ender med bøder 

DOM: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort afslutningen af en sag om karteller 

i VVS-branchen. Sagen har kastet seks bøder til en samlet værdi af 1,75 millioner kroner af sig. 

 

Testo Smart Probes trådløse følere: Nye og forbedrede versioner og flere sæt 

Med de nye Testo Smart Probes sæt, bliver det endnu nemmere at udføre 

måleopgaver indenfor varme-, køle- og ventilationsbranchen. De små og 

kompakte følere betjenes nemt via din smartphone eller tablet – og tilmed 

med dansk app. 

Registreringsafgift: Tag ikke et barn med i en mandskabsvogn  

At medbringe et barn i en mandskabsvogn anses – uanset årsagen – for 

privat personbefordring, og det må en sådan bil ikke anvendes til. At 

gøre det betyder derfor, at afgiftsfritagelsen ryger, og det koster dyrt. 

15% rabat på udvalgte kurser på Teknologisk Institut 

Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring m.fl. love  

Folketinget har vedtaget et lovforslag om ændring af lov om arbejdsskadesikring m.fl., der skal 

sikre, at flere ulykker sket på arbejdet kan anerkendes som en arbejdsskade. 

Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om den selvejende institution 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov om retssikkerhed og administration på det 

sociale område 
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Voldsom gaseksplosion i Helsingør 
Der er stort set intet tilbage af den indiske restaurant Crown på Belvederevej i Helsingør, som 

sent søndag aften den 1. september blev ramt af en voldsom gaseksplosion og politiet betegner det 

da også som lidt af et mirakel, at ingen menneskeliv gik tabt i eksplosionen. 

Flere ruder i bygninger i området blev knust under eksplosionen, og omkring 100 beboere i 

området blev efterfølgende evakueret på grund af fare for, at de omkringliggende bygninger 

havde taget skade. 

Eksplosionen skete omkring klokken 23.45 søndag aften, og kort efter begyndte folk i området 

at ringe til politiet. 

Politiet har spærret stedet af, og nu skal brandteknikeren undersøge stedet. Først når hans 

rapport ligger klar, forventer politiet at have en forklaring på årsagen til eksplosionen. 

De foreløbige undersøgelser tyder dog på, at gasudslippet, der har forårsaget eksplosionen, kom 

fra en gasflaske på i alt 11 liter. 

Det er den indiske restaurant Indian Crown, som ligger på Belvederevej, der er totalt ødelagt. 

 

Gaseksplosionen i Helsingør. Køkkenet i restauranten brugte gas, som dette foto fra en salgsopstilling på den 

nu ødelagte ejendom viser. Illustration: Realmæglerne Boldsen & Co, bragt i Ingeniøren 
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Testo Smart Probes trådløse følere:  

Nye og forbedrede versioner og flere sæt 
Med de nye Testo Smart Probes sæt, bliver det endnu 

nemmere at udføre måleopgaver indenfor varme-, køle- 

og ventilationsbranchen. De små og kompakte følere 

betjenes nemt via din smartphone eller tablet – og 

tilmed med dansk app. 

Målinger via en app har mange fordele 

Du kan udføre målingerne uanset hvor du befinder dig, 

da displayet fungerer trådløst via en app - selv på flere 

meters afstand fra føleren. Og displayet kan vise flere 

følere på en gang – faktisk helt op til 6 Smart Probes 

samtidigt, hvilket fx gør det muligt, at sammenligne 

flere forskellige tryk- og temperaturmålinger i et 

kølesystem.  

Lagrede menuer til specielle applikationer 

Målemenuerne er lagret i app'en. Du kan lave automatisk beregning af fordampning og 

kondenseringstemperaturer, samt overophedning (superheating) og underkøling (sub-cooling), 

flowmålinger i rør/kanaler og temperaturmåling ved hjælp af infrarødt lys med hurtig 

billeddokumentation inkl. måleværdier og markering af måling. 

Nyhed: Nu kan du få en ny og forbedret version af Testo smart probes 

De nye smart probes Testo 115i, Testo 605i og Testo 549i har nu en udvidet Bluetooth rækkevidde på op 

til 100 meter. Og Testo 405i har en teleskopfunktion, som gør, at du kan nå op til 400 mm - det er smart 

til målinger i fx ventilationskanaler.  

Den nye Testo 605i har en bøjelig føler, og dermed er det nemt og bekvemt, at foretage målinger ved 

ventilationsudtag. Dens tyndere målespids er perfekt til mindre blændeåbninger, og den stabile 

magnetiske holder, giver en endnu mere sikker fæstning af instrumentet. Tilslutningsdelen på den nye 

Testo 549i er vinklet med 45°, hvilket gør montering nemmere.  

En rød lasermarkering viser automatisk målepunktet med Testo 805i infrarødt termometer. På den måde 

kan du se præcis, hvad det er du måler - og hvad du ikke måler. Og markeringen vises også i den rapport 

du kan lave med Testo smart probes app'en.  

Testo Smart Probes HVAC/R ultimativ sæt 

De nye Testo smart probes fås også som sæt. Et af dem er HVAC/R ultimativ sæt, som er et all-round sæt 

til måleopgaver indenfor varme, aircondition, køle og ventilation. Sættet indeholder alle de 8 Testo smart 

probes følere til temperatur, tryk, luftfugtighed og lufthastighed. Sættet er dermed perfekt til at udføre 

funktionstest eller vedligeholdelse via din smartphone eller tablet. Nu kan du udføre alle måleopgaver 

indenfor varme, aircondition, køle og ventilation med ét sæt.  

 

 

 

 

Kontakt Buhl & Bønsøe 

Thomas Severin, Ekstern salgskonsulent  

tse@buhl-bonsoe.dk  Telefon 20 67 15 38 
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Sag om VVS-karteller ender med bøder 
DOM: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har offentliggjort afslutningen af en sag om karteller i VVS-

branchen. Sagen har kastet seks bøder til en samlet værdi af 1,75 millioner kroner af sig. 

 

-En tidligere ledende medarbejder i det nu ophørte selskab Sanoterm Danmark A/S har erkendt at have 

udvekslet oplysninger om priser og andre vilkår med konkurrenten Fredensborg VVS Teknik A/S, skriver 

styrelsen. Det er sket under et udbud af VVS-opgaver i april 2015. Bøderne er fordelt på både 

virksomheder og personer 

 

Af tre virksomheder har Fredensborg VVS Teknik fået den største bøde på en million kroner. Derudover 

har Christoffersen & Knudsen fået en bøde på 575.000 kroner. Ledende medarbejdere i Fredensborg VVS 

Teknik, Christoffersen & Knudsen og Sanoterm har hver fået 25.000 kroner. 

 

Grunden til at bøden er fire gange så stor som de tre tidligere bøder i sagen, er at straffeniveauet blev 

skærpet i 2013.     RITZAU 

 

 

    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 

Suurkjærvej 6 

7790 Thyholm 

Tlf.: 9787 1631 

ek@thyholmolie.dk 

Kierulff A/S 

Løkkebyvej 3 

5953 Tranekær 

Tlf.: 6250 1150 

jbj@kierulff.dk 
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Registreringsafgift: Tag ikke et barn med i en mandskabsvogn  
At medbringe et barn i en mandskabsvogn anses – uanset årsagen – for privat personbefordring, og det må 

en sådan bil ikke anvendes til. At gøre det betyder derfor, at afgiftsfritagelsen ryger, og det koster dyrt. 

Mandskabsvogne defineres som varebiler, der er konstrueret og indrettet til befordring af både 

mandskab og materiel. Førerkabinen skal være indrettet til befordring af mindst fire personer, og der 

skal være mindst ét sæde bag forsæderne. Kabinen skal være adskilt fra vareladet/-rummet, som skal 

have et større flademål end personkabinen. 

Sådanne biler er fritaget for registreringsafgift. Derfor er reglerne for anvendelse af disse noget strengere 

end for andre gulpladebiler. De må således kun anvendes til transport til og fra virksomhedens 

arbejdspladser af maskiner, værktøj og materialer samt af personer, der arbejder i virksomheden eller er 

tilknyttet denne. Såkaldt svinkeærendekørsel er i modsætning til almindelige gulpladebiler, ikke tilladt. 

Sagen om motorcykelforhandleren 

Skatteforvaltningen offentliggjorde sidste sommer en byretsdom i en sag om anvendelse af en sådan 

mandskabsvogn. Sagen handlede om en forhandler af motorcykler, der i mange år havde kørt motocross i 

sin fritid, og som sidenhen havde etableret et motocross-team i tilknytning til sin virksomhed.  

En søndag i september 2014 blev han på vej hjem fra et løb stoppet af en politibetjent, som optog rapport, 

idet betjenten mente, at bilen måske ikke blev anvendt til et lovligt formål, blandt andet fordi 

motorcykelforhandlerens bror, som ikke var ansat i virksomheden, og dennes mindreårige datter var 

passagerer i bilen. Dette skyldtes, at broderen havde hjulpet til under løbet. Datteren havde været på 

samvær hos ham i den pågældende weekend og var med, fordi han ikke kunne få hende passet. 

Skatteforvaltningen rejste på baggrund af politirapporten krav om efterbetaling af registreringsafgift 

med hele 170.558 kr., fordi myndighederne ikke mente, at hverken broderen eller dennes datter kunne 

sidestilles med ansatte i virksomheden.  

Byretten gav imidlertid motorcykelforhandleren medhold i, at reglerne ikke var overtrådt. Det skete med 

den begrundelse, at broderen var en del af motocross-holdet, og at han på dagen havde hjulpet sin bror 

(forhandleren) med at servicere virksomhedens kunder, samt at han i denne forbindelse havde været 

underlagt sædvanlig instruktion og kontrol af broderen. Med hensyn til broderens datter fastslog retten, 

at der i en situation, hvor et mindreårigt barn med et pasningsbehov følger sin far på et ulønnet arbejde, 

skal ske identifikation mellem barnet og forælderen. Derfor måtte hun gerne være passager i bilen. Du 

kan læse vores omtale af byretsdommen i denne artikel. 

Dommen anket 

Skatteforvaltningen anså sagen for principiel og ankede derfor dommen til Østre Landsret, der for nylig 

har afsagt dom i sagen, og som gav skattemyndighederne medhold. 

Landsretten var ikke uenig i, at broderen kunne medbringes i bilen som ulønnet hjælper i virksomheden. 

Dette gjaldt imidlertid ikke for broderens datter. I modsætning til byretten fandt landsretten ikke, at der 

kunne ske identifikation mellem barnet og forælderen. Medtagelsen af barnet var derfor udtryk for privat 

personbefordring, hvilket ikke er tilladt. Opkrævningen af registreringsafgiften var således i orden. 

Forhandleren skulle udover egne advokatomkostninger også etale sagsomkostninger med 64.000 kr. 

Ovenstående artikel er hentet fra nyhedsbrevet Depechen fra BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. 
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15% rabat på udvalgte kurser på Teknologisk Institut 

Opnå fejlfrie varmepumpeinstallationer - 3 -dages kursus i varmepumpeteknik 

Kurset er til dig, der sælger, 

projekterer og installerer - og 

ønsker intensiv læring! Dette 3-

dages kursus i 

varmepumpeteknik styrker dine 

kvalifikationer i at sælge, 

projektere og installere fejlfrie 

varmepumpeinstallationer. Du er 

måske ingeniør, installatør, 

maskinmester eller uddannet 

håndværker og arbejder i en 

installatørvirksomhed eller hos en 

producent, grossist, rådgiver eller lignende. Ud over at styrke dine kompetencer gør kurset dig 

klar til at blive VE-medarbejder, så din virksomhed kan opnå en VE-godkendelse. 

Se mere på: https://www.teknologisk.dk/kurser/opnaa-fejlfrie-varmepumpeinstallationer-3-

dages-kursus-i-varmepumpeteknik/k90287?cms.query=varmepumpe+kursus 

Varmepumpeteknik for energikonsulenter og -teknikere 

Få et bedre grundlag for rådgivning i forbindelse med varmepumpeanlæg. På dette kursus får 

du en ud- og overbygning på forudgående uddannelser og kurser samt konkret og målrettet 

vejledning i anvendelse af de værktøjer, som du som energikonsulent, benytter i det daglige 

energimærknings- og vejledningsarbejde. 

Se mere på: https://www.teknologisk.dk/kurser/varmepumpeteknik-for-energikonsulenter-og-

teknikere/k27548 

Varmepumpeteknik for rådgivere 

En interessant og effektiv kursusdag med fokus på både teknik, økonomi og lovgivning. Du får 

på dette kursus en grundig viden om varmepumpetyper, hvilke forhold man skal være 

opmærksom på ved valget af varmepumpen samt overslagsmæssig dimensionering af 

varmepumpen.Der er deltagerrabat til medlemmer af Autoriserede Kølefirmaers 

Brancheforening, AKB – se nederst på tilmeldingssiden. 

Se mere på: https://www.teknologisk.dk/kurser/varmepumpeteknik-for-raadgivere/k27541 

Kontakt ESS-Sekretariatet for rabatkode.  
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Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring m.fl. love  
Folketinget har vedtaget et lovforslag om ændring af lov om arbejdsskadesikring m.fl., der skal 

sikre, at flere ulykker sket på arbejdet kan anerkendes som en arbejdsskade. 

Med loven ændres kriterierne 

for, hvornår en arbejdsulykke 

bliver anerkendt, så det 

svarer til de kriterier, der 

gjaldt før en højesteretsdom i 

2013, der skærpede 

anerkendelseskriterierne. 

Forbigående skader, der ikke 

kræver behandling eller 

udløser erstatning, kan også 

anerkendes som en 

arbejdsskade.  DLBR Forsikringsmægler 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring får samtidig mulighed for at træffe selvstændig afgørelse 

om anerkendelse, hvilket vil medføre, at flere borgere vil opleve at få anerkendt deres 

arbejdsulykke hurtigere. 

Lovforslaget indeholder endvidere forslag om opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet. 

Størstedelen af loven træder i kraft den 1. januar 2020, mens enkelte dele af loven træder i 

kraft den 1. juli 2019. 

Kilde: Virk.dk 

Se hele lovteksten nedenfor på de næste sider.  

 

Kan også ses her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209079 
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