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Indhold i dette nyhedsbrev: 

 
Arne Nielsen Oliefyr & Gasteknik A/S har fejret 
50 års jubilæum 
Arne Nielsen kunne den 19. september 2019 fejre sit 50-
års jubilæum i firmaet Arne Nielsen Oliefyr & 
Gasteknik A/S. Dagen blev markeret med en reception 
på Solvangsvej 13 i Herfølge på en skøn sensommerdag. 

 
Branchestandard for regelmæssig oliefyrservice  
Nu er den nye Branchestandard for regelmæssig 
oliefyrservice, udarbejdet af OR, offentliggjort. Jeg 
håber i alle tager godt imod branchestandarden som 
kan læses i sin fulde længde her i Nyhedsbrevet. 
 
 
Gasinstallationer skal nu meldes til Sikkerhedsstyrelsen 
Fremover skal du som vvs-installatør give Sikkerhedsstyrelsen besked om nye og ændrede 
gasinstallationer. 

BoligJob-fradrag - 2018 - fakta og statistik 
Oversigt over anvendelsen af BoligJob-ordningen i 2018 

 

Udenlandske forskere kritiserer Danmarks 
klimaregnskab 
Så længe Danmark ikke tæller afbrænding af træ med i sit 
klimaregnskab, snyder vi os grønnere, mener forskere. 
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Arne Nielsen Oliefyr & Gasteknik A/S har 
fejret 50 års jubilæum 

 
 

 
Arne Nielsen sammen med ESS formand 

         Christian Gulløv, direktør i Electro Energy 
 
Arne Nielsen kunne den september 2019 fejrer sit 50-års jubilæum i firmaet Arne Nielsen 
Oliefyr & Gasteknik A/S, dagen blev markeret den 19. september med en reception på 
Solvangsvej 13 i Herfølge på en skøn sensommerdag. 

Arne Nielsen har siden sin læretid, som startede i 1956, været en del af branchen, han var 
også med til at starte brancheforeningen Olie- og gasbrænder Service Sammenslutningen, 
OSS, op i begyndelsen af 1970erne. Brancheforeningen der i dag har skiftet navn til: 
Energibranchens Service Sammenslutning, ESS. 

Arne Nielsen har altid været kendt for at ytre sin mening, hvad der også ofte er kommet til 
udtryk både i Flammen, det tidligere medlemsblad i Energibranchens Service 
Sammenslutning, og OR-Orientering. 

Når man siger Arne Nielsen, kan man ikke undgå at tænke Oilon oliebrænderne disse to 
navne er knyttet uhjælpeligt sammen. I foråret 1991 fik Arne Nielsen import og forhandling 
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af hele Oilons brænderprogram i Danmark, Grønland og på Færøerne. Oilon havde på 
daværende tidspunkt været mest kendt under navnene Calpam Villa og Statoil LF. 

Selv om Arne Nielsen er ved at være en ”årsunge” tænker han ikke på at sælge eller lukke 
sit firma, alle hver dage fra kl. 7.30 til 16.00 sidder han klar ved telefonerne sammen med 
Lars for at servicere kunderne og dette har han tænkt sig at fortsætte med mange år endnu. 

Arne Nielsen ønskes et stort tillykke fra Nyhedsbrevets redaktion. 
EW 
 

    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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BRANCHESTANDARD FOR REGELMÆSSIG 
OLIEFYRSERVICE  
 

 
Nu er den nye Branchestandard for 
regelmæssig oliefyrservice, udarbejdet af OR, 
offentliggjort. Jeg håber i alle tager godt imod 
branchestandarden som kan læses i sin fulde 
længde her i Nyhedsbrevet. 
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Gasinstallationer skal nu 
meldes til 
Sikkerhedsstyrelsen 
Fremover skal du som vvs-installatør give 
Sikkerhedsstyrelsen besked om nye og ændrede 
gasinstallationer. 

Fra 1. oktober 2019 skal vvs-installatører anmelde 
nye gasinstallationer, nedtagninger og væsentlige 
ændringer i gasinstallationer til 
Sikkerhedsstyrelsen. Dermed foregår anmeldelser 
på samme måde over hele landet, uanset hvilken 
type gas der er tilsluttet. 

Hidtil har praksis været, at en ny eller ændret gasinstallation skulle anmeldes til det 
distributionsselskab, der forsyner installationen. Men fremover vil 
Sikkerhedsstyrelsen samle anmeldelserne for at følge data om blandt andet 
apparattyper, gastyper og geografi. Det siger Arne Husbod, chefkonsulent på 
gasområdet hos Sikkerhedsstyrelsen. 

– Dermed kan vi hos Sikkerhedsstyrelsen i højere grad end tidligere planlægge tilsyn 
på de områder, hvor det vurderes, at der er den største risiko. Men det vil fortsat 
være gasselskaberne, der udfører tilsynene på vegne af Sikkerhedsstyrelsen, siger 
han. 

Anmeldelserne skal foregå gennem en blanket på https://indberet.virk.dk  

Når der laves anmeldelser eller ændringer, skal du have nogle nye oplysninger klar. 
Blandt andet skal der hver gang angives gasinstallationsklasse og samlet effekt for 
installationen. 

Find regler og vejledninger 
På Gassikkerhedsregler.dk får du et overblik over lovgivning og vejledninger. Her 
finder du også link til blanketter, blandt andet til anmeldelsen af nye og ændrede 
installationer. 

Fra 1. januar 2020 skal du ikke længere arbejde efter gasreglementet, men skal følge 
gassikkerhedsloven og de tilhørende bekendtgørelser.  
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BoligJob-fradrag - 2018 - fakta og statistik 
Oversigt over anvendelsen af BoligJob-ordningen i 2018. 

BoligJob-ordningen blev gjort permanent med Aftale om finansloven for 2018 fra december 2017 
mellem daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti. Videreførelsen af BoligJob-ordningen er 
gældende fra og med 1. januar 2018. Med aftalen er ordningen udvidet med installation af 
tyverialarm, mens fradragsretten for visse håndværksydelser (bl.a. energirådgivning), der blev indført 
med virkning i 2016 og 2017, ikke er videreført.  
 
Ordningen giver i 2018 et fradrag på op til 6.000 kr. pr. person (2018-niveau), der er fyldt 18 år, for 
serviceydelser i hjemmet, mens der er fradrag på op til 12.000 kr. pr. person (2018-niveau), der er 
fyldt 18 år, for håndværksydelser. Begge lofter reguleres efter personskattelovens § 20. 

BoligJob-fradraget gives som et ligningsmæssigt fradrag, hvilket indebærer et tilskud på ca. 26,6 pct. 
af lønudgiften i 2018 og ca. 25,6 fra og med 2019. Ordningen omfatter personer i både helårsejer- og 
lejeboliger samt ejere af fritidsboliger. 

I tabel 1 ses den seneste optælling af indberettede BoligJob-fradrag for indkomståret 2018. 

 
Tabel 1. BoligJob-fradrag i 2018 
 

 

 

 

Anm.: Til beregning af skatteværdien er anvendt en gennemsnitlig kommuneskattesats, der tager 
højde for den kommunale fordeling af BoligJob-fradrag i året. 
Kilde: Optælling fra Skatteforvaltningens registre pr. 20. august 2019. 

Knap 465.000 personer anvendte BoligJob-ordningen i 2018. Det samlede fradrag var 2,9 mia. kr., 
svarende til en skatteværdi på knap 800 mio. kr. i 2018.  

I tabel 2 er angivet, hvordan fradraget i 2018 fordeler sig på boligkategorierne helårsboliger, 
fritidsboliger i Danmark og fritidsboliger i udlandet. 

 
Tabel 2. Fordeling af BoligJob-fradraget i 2018 på boligkategorier 
 
Pct. 

 
 

 

 

Antal personer med BoligJob-fradrag                                                    464.981 
Boligjob-fradrag, mio.kr. 2.921 
Skatteværdi af fradrag, mio. kr. (umiddelbart mindre provenu) 785  
 

Helårsboliger    92,0 
  
Fritidsboliger i Danmark     7,3 
  
Fritidsboliger i udlandet     0,7 
     
I alt    100 
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Anm.: Tallene er trukket fra indberetningsrubricer. Fordelingen er beregnet ud fra de indberettede 
fradrag og viser derfor ikke nødvendigvis fordelingen for de faktiske fradrag. 
Kilde: Optælling fra Skatteforvaltningens registre pr. 20. august 2019 

  

I forbindelse med indberetningen af BoligJob-fradrag angiver skatteyderne den udførte opgave, som 
der er afholdt udgifter til, i en de seks kategorier, der fremgår af tabel 3. Ca. 23 pct. af de indberettede 
udgifter vedrører serviceydelser, mens ca. 77 pct. vedrører håndværksydelser. Ca. 50 pct. af 
indberetningerne vedrører håndværksydelser i forbindelse med energibesparelser.  

 

Tabel 3. Fordeling af BoligJob-fradraget i 2018 på fradragskategorier 

Pct. 
 
 

 

 

 

 

 
 

Anm.: Fordelingen er beregnet ud fra de indberettede fradrag og viser derfor ikke nødvendigvis 
fordelingen for de faktiske fradrag. 
Kilde: Optælling fra Skatteforvaltningens registre pr. 20. august 2019. 

Som nævnt er BoligJob-ordningen todelt med fradrag på op til 6.000 kr. for serviceydelser og fradrag 
på op til 12.000 kr. for håndværksydelser. Ved maksimal udnyttelse af fradraget opnås således et 
samlet fradrag på 18.000 kr. 

Omkring 290.000 personer har fået fradrag for serviceydelser i 2018, mens det gennemsnitlige fradrag 
var ca. 3.100 kr., jf. tabel 4. For håndværkerydelser udgjorde det gennemsnitlige fradrag ca. 8.400 kr. i 
2018. Ca. 240.000 personer fik fradrag for håndværksydelser. Heraf udnyttede knap 45 pct. det 
maksimale fradrag på 12.000 kr. 

Ca. 65.000 personer indberettede både fradrag for serviceydelser og håndværksydelser. Af de samlede 
faktiske fradrag vedrører ca. 69 pct. håndværksydelser, mens ca. 31 pct. vedrører serviceydelser. 

 

 

Rengørings/vinduespudsning       14,5  

Havearbejde  8,3  

Børnepasning  0,1  

Energibesparelser 51,5  

Andre grønne håndværksydelser 23,6  

Tilslutning til bredbånd eller installation af tyverialarm  1,9  

I alt     100,0  
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Tabel 4. Størrelsesfordelingen af BoligJobfradraget i 2018 

Anm.: Fordelingen på størrelsen af servicefradraget hhv. håndværkerfradraget er baseret på 
personernes indberettede oplysninger, mens størrelsesfordelingen af det samlede fradrag er baseret på 
udtræk fra slutligningsregistret. 
1) Personer med fradrag på 6.000 kr. 
2) Personer med fradrag på 12.000 kr.  
Kilde: Optælling fra Skatteforvaltningens registre pr. 20. august 2019. 

I 2018 var både andelen af skattepligtige, der anvendte BoligJob-ordningen, og det gennemsnitlige 
fradrag pr. person, stigende med indkomsten, jf. tabel 5. 

 
Tabel 5. BoligJob-fradraget i 2018 fordelt på indkomstintervaller 

                           Servicefradrag Håndværkerfradrag Samlet fradrag 
                                        1.000      Mio. kr                            1.000                  Mio. kr                1.000         Mio. kr 
            personer                  personer                       personer 
Kr.                                  
Under 3.000              165              224                                  38                     64                  157            242 
3.000 - 5.999               53              231                                  38                    166                   78             341 
6.000 - 8.999               70 ¹            423                                  32                    232                   89             571   
9.000 - 11.999               -                 -                                     28                    291                   29             304 
12.000 - 14.999             -                 -                                    105 ²              1.257                   98          
1.193 
15.000 - 17.999             -                 -                                       -                       -                        6             
106 
18.000                           -                 -                                       -                       -                        9             
156 
I alt                            288             898                                 240                 2.009                 465          
2.921 
Gns. fradrag, kr.              3.115                                                    8.354                                      6.282 
 

Personlig indkomst Fuldt 
skattepligtige 

Fuldt 
skattepligtige 
med boligjob-

fradrag 

Andel af fuldt 
skattepligtige Fradrag i alt Gennemsnitligt 

fradrag 

Kr. 1.000 
personer 

1.000 
personer Pct. Mio. kr. Kr. 

Under 200.000 2.128 84 3,9 486 5.777 
200.000 - 350.000 1.560 142 9,1 839 5.904 
350.000 - 500.000 828 129 15,6 819 6.335 
500.000 - 700.000 262 65 24,9 440 6.756 
Over 700.000 132 43 32,7 324 7.532 
I alt 4.910 464 9,4 2.908 6.272 
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Anm.: Opdelingen er foretaget på enkeltpersoners anvendelse af fradraget. Afvigelser i antal personer 
med BoligJob-fradrag i forhold til antallet i tabel 1 skyldes, at ovenstående kun omfatter fuldt 
skattepligtige. 
Kilde: Optælling fra Skatteforvaltningens registre pr. 20. august 2019. 

Geografisk blev BoligJob-ordningen mest anvendt i Region Hovedstaden, hvor 124.000 personer havde 
fradragsberettigede udgifter i 2018, jf. tabel 6. Det højeste gennemsnitlige fradrag pr. person var også 
i Region Hovedstaden. Derimod var den relative anvendelse af ordningen størst i Region Nordjylland. 
Her anvendte knap 11 pct. af de fuldt skattepligtige fradraget i 2018. 

 
Tabel 6. BoligJob-fradraget i 2018 fordelt på regioner 

Anm.: Afvigelser i antal personer med BoligJob-fradrag i forhold til antallet præsenteret i tabel 1 
skyldes, at ovenstående kun omfatter fuldt skattepligtige.  
Kilde: Optælling fra Skatteforvaltningens registre pr. 20. august 2019. 
Kilde: Skatteministeriet 
 
 

 
Foto: Grønteknik 

Region Fuldt 
skattepligtige 

Fuldt 
skattepligtige 
med boligjob-

fradrag 

Andel af fuldt 
skattepligtige Fradrag i alt Gennemsnitligt 

fradrag 

Kr. 1.000 
personer 

1.000 
personer Pct. Mio. kr. Kr. 

Hovedstaden 1.548 124 8,0 872 7.033 
Sjælland 707 68 9,6 419 6.198 
Syddanmark 1.038 108 10,4 645 5.991 
Midtjylland 1.114 110 9,8 662 6.047 
Nordjylland 503 55 10,9 311 5.670 
Hele landet 4.910 464 9,4 2.909 6.272 
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Udenlandske forskere kritiserer Danmarks 
klimaregnskab 
Så længe Danmark ikke tæller afbrænding af træ med i sit klimaregnskab, snyder vi os grønnere, 
mener forskere. 

 

Danmarks CO2-udledning ser meget pænere ud, end det egentlig er, fordi vi har besluttet os for, at 
afbrænding af træ er en CO2-neutral energikilde. 

Men afbrænding af træ udleder CO2, og derfor mener en række udenlandske forskere, at Danmark 
pynter sit klimaregnskab med lånte fjer. Det siger de til TV2. 

»Det svarer til bogføringssvindel. Hvis man havde et selskab og lod være med at bogføre gælden, så 
ville det være svindel. Det er det samme, Danmark gør,« siger William Moomaw, der har været 
hovedforfatter på fem af FN's klimarapporter, til TV2. 

Tanken om afbrænding af træ som CO2-neutralt stammer ifølge TV2 fra 1990'erne. Idéen er, at træer 
vokser op igen og optager udledningen fra afbrændingen. 

Men den enighed, der var blandt forskere i 90'erne, er ifølge TV2 ophørt. 

Danmark betragter dog stadig afbrænding af træ som en vedvarende energikilde. Og 47 procent af den 
vedvarende energi i Danmark stammer fra afbrænding af træ. 
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Tæller man afbrænding af træ og anden biomasse såsom bionedbrydeligt affald og halm med, ville 
Danmarks CO2-udledning være 39 procent højere end i Danmarks klimaregnskab. 

Professor Daniel Kammen fra Berkeley University, der tidligere har været hovedforfatter i FN's 
klimapanel og klimarådgiver for Obama-regeringen i USA, kalder den danske måde at opgøre CO2-
udledning for »klimasvindel«. 

Han er også medforfatter til en rapport, der advarer mod EU's satsning på afbrænding af træ. 

Hele tesen om afbrænding af træ som CO2-neutralt bygger nemlig på, at træerne vokser op igen, men 
det tager »årtier til århundrede«, før det sker. Dermed går der lang tid, før CO2'en optages igen. 

I Danmark er der dog forskere, der taler for brugen af biomasse såsom afbrænding af træ. En af dem 
er lektor Niclas Scott Bentsen fra Københavns Universitets Institut for Naturforvaltning. 

»Så længe vi bruger biomasse til at fortrænge fossile brændstoffer, og vi undgår at overudnytte 
skovene, så giver det for mig god mening i en klimamæssig sammenhæng,« siger han til TV2. 
/ritzau/ 

 

CO2-UDLEDNING 
Danske politikere bør handle på den kritik, der kommer fra udenlandske forskere af, at Danmark ikke 
tæller CO2-udledningen fra afbrænding af træ med i sit klimaregnskab. 

Investeringer i biomasseanlæg har været en kæmpe fejl, mener foreningen. 

- Vi skal hurtigst muligt lytte til de internationale eksperter og lave en udfasningsplan for brug af 
biomasse i vores kraftværker, sagde præsident Maria Reumert Gjerding søndag. Danmark tæller ikke 
afbrænding af træ med i regnskabet af CO2-udledning med, fordi træ-afbrænding rent teknisk er CO2-
neutral. 

Tesen bag er, at træer vokser frem igen, og når de gør, optager de den CO2, der er blevet udledt ved 
afbrændingen. /ritzau/ 
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