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VISION 2022

En præsentation af Energibranchens Service Sammenslutning

i et 3-årigt perspektiv, udarbejdet i sensommeren 2019



I denne præsentation møder du…

• Top 5 årsager til at være medlem

• Anerne og vores mission i dag

• Strategien: Status og målsætninger

• Vores kerneværdier og ydelser

• Bestyrelsens engagement

• Sekretariatet på Teknologisk Institut

• Forventede politiske/økonomisk 
rammer mod 2030

• Hjemmesiden og medlemmerne
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Top 5 – årsager til at være medlem af ESS

Udvikler løbende de branchestandarder og kvalitetssikringsordninger du skal bruge

Via os har du indflydelse på lovgivning og regler indenfor serviceområdet

Nyhedsbreve og pressemeddelelser giver dig løbende ajourføring i dit servicefag

Vores sekretariat ligger på Teknologisk Institut. Vi sikrer faglighed og kvalitet!

Virksomheden bliver markedsført via hjemmesiden serviceogenergi.dk
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https://serviceogenergi.dk/for-medlemmer/nyheder-for-offentligheden/


Anerne og vores 
mission i dag
Der er dybe rødder tilbage til dengang 
olie var den mest udbredte 
opvarmningsform i Danmark. OSS blev 
dannet som interesseorganisation for 
virksomheder der udførte 
oliefyrservice og OR blev etableret til 
at varetage kontrollen med de 
lovkrævede forbrændingsmålinger

Senere kom naturgassen til og GSR –
Gas Service Rådet opstod.

Nu er VE - Vedvarende Energi sat i 
fokus, med jord- og luftvarmepumper.

I dag er alle interesser omkring 
servicering af disse 
varmeinstallationer samlet i ESS

ENERGIBRANCHENS SERVICE SAMMENSLUTNING

OLIESERVICE GASSERVICE

OSS GSR

Branchestandard
Kvalitetskontrol
Servicemærkat
Servicerapport

ESS / OR ESS

Gasreglement
Servicemærkat
Servicerapport

OLIEFYR-SERVICE GASFYR-SERVICE VE-SERVICE

ESS

Branchestandard
Kvalitetskontrol
Servicemærkat
Servicerapport
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Branchestandarder
Oliefyr
Branchestandard for 
oliefyrservice

Udarbejdet af OR

Revideret i 2019
Link: Tryk her

Varmepumper
Branchestandard for 
regelmæssig service 
på varmepumpe-
installationer til 
opvarmning af 
bygninger

Udarbejdet af ESS

Udgives i 2019
Link: Tryk her

Gasfyr 
Vejledning for 
gasinstallationer
Klasse 4 – lukket 
forbrænding og klasse 5

(rumopvarmning mv.)

Udarbejdet af 
Sikkerhedsstyrelsen

Udgivet april 2018
Gasreglementet 2009

Gassikkerhedsloven 2018

Link: Tryk her
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http://www.or.dk/index.htm
https://serviceogenergi.dk/for-medlemmer/nyheder-for-offentligheden/
https://www.sik.dk/erhverv/gasinstallationer-og-gasanlaeg/vejledninger/gasinstallationer/klasse-4-lukket-forbraending


Vidste du at farverne i vores nye logo symbolisere..

• Grøn front på bilen: At de grønne VE-løsninger fører an i udviklingen

• Gul: Den stærke relation til gas og det tidligere opkøb af GSR

• Rød bagende: De dybe rødder i relationen til OR med det røde logo

• Blå hjul: At vi er visionære og tænker nye teknologier og kompetencer 
ind i vores servicekoncepter
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Status, Strategi og Målsætninger

Status er, at vi har..

• nyt logo og nyt navn

• ny hjemmeside

• ny digitalt format til nyhedsbreve

• nye medlemmer i bestyrelsen

• udvidet teknologiområde til at 
omfatte varmepumper m.v.

• Iværksat strategiprojekt for at 
kunne løbe foran den vækst der er i 
markedet for serviceydelser

Service er i vækst, omstilling til VE er i gang
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Status, Strategi og Målsætninger

Det vil vi opnå

• Sikre olieservicefolk adgang til 
servicemarked for nye teknologier

• Implementere driftsovervågning 
som et add-on til serviceaftalen

• Implementer tilstandstjek på 
varmefordelingsanlæg som 
supplement til serviceydelser

• Tilbyde adgang til kompetenceløft 
mod ny teknologi og nye ydelser
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• Konsolidere rollen som 
organisation for energibranchens
servicefolk – som anerkendt 
partner til organisationerne for 
installatører og fabrikanter

• Øget vækst i servicemarkedet via 
kvalitetssikrede servicekoncepter 
der udvider fabrikanternes 
garantier til slutbruger



Status, Strategi og Målsætninger

Målsætningen er
• Medlemstallet skal op!

• Kontingentet skal varieres efter 
medlemsvirksomhedernes størrelse og 
ydelse!

• Branchen skal lære det nye EES at kende

• Medlemmerne skal mærke, at de får noget og 
at de ”er med ombord”

• Samarbejde med andre 
brancheorgansationer og ordninger

• Øget synlighed fx via mærkat til servicebiler, 
brevpapir, medlemmernes hjemmesider, osv

SMART-mål
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• Medlemstal op på 200 i 2022

• Ny kontingentstruktur lanceres i 2020

• Besøge min. 5 fabrikanter for at opnå 
anerkendelse af garanti/servicekoncept i 2019

• Besøge hovedorganisationer for installatører 
og fabrikanter samt parcelhus.dk

• Besøge myndigheder: SIK, MST, ENS, BYGST i 
2019-2020

• Roadshow: 5 fyraftensmøder fordelt i 
landsdelene i 2019-2020

• Invitere til samarbejde med Vent-ordning og 
Energivejlederordning. Møder i 2019.



Klima er en
kerneværdi
Varmepumperne kommer
nu til Danmark i stort antal

Udslip af kølemidler* fra
husenes varmepumper skal
forhindres via service og 
tilsyn fra fagfolk

*1 kg HFC-gas modsvarer op til 3300 
kg CO2
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Uddannelse er et 
kerneområde

• Uddannelse via fagskoler

• Efteruddannelse via 
kurser og seminarer Stemningsbillede fra Varmeservicedagen i Århus 23.maj
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Det kan du kende os på…
Værdier
• Effektiv udnyttelse af energien – hele 

tiden

• Udslip af kølemidler* fra huses 
varmepumper skal forhindres via 
service og tilsyn af fagfolk 

• Fatale kulilte-uheld skal forhindres 
ved kvalificeret service og 
forbrændingskontrol

• Miljøskadelige olieudslip skal 
forhindres via kvalificeret tilsyn med 
oliefyrets tank

Ydelser
• Branchestandarder for serviceydelser

• Kvalitetskontrol af udført arbejde, 
stikprøver

• Uddannelse via fagskoler

• Efteruddannelse via kurser og 
seminarer
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Det kan du kende os på…
Værdier

• Èn servicepartner til husejers 
varmeinstallation

• Alle serviceydelser skal udføres 
efter anerkendt branchestandard 
med krav til uddannelse, omfang, 
kvalitet og garantiforhold

• Medlemsprofil
- efter dokumenteret og registreret 
uddannelse og erfaring

Ydelser

• Tjeklister for udførelse af service

• Servicerapporter til 
kundedokumentation

• Mærkningsordning for service 
udført af registrerede 
montører/servicevirksomheder

• Udbudsbetingelser for indkøb af 
kvalificeret service til 
varmeinstallationer (kommuner)
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Det kan du kende os på…
Værdier
• Der skal være tilbud om 

kompetenceløft til medlemmer, i 
takt med teknologisk udvikling og 
nye love

• Olie- og gasfyr skal fortsat omfattes 
med fuld support, så længe de 
findes i husene

• Jord- og luft-varmepumper skal 
serviceres af ESS-medlemmer, når 
de er installeret til varme i huse

Ydelser
• Hjemmeside med medlemsregister, 

der viser kvalifikationer og at man 
er underlagt kvalitetskontrol

• Nyhedsbreve med faglig 
information

• Forhandlinger med myndigheder 
om ny lovgivning

• Forhandling med producenter om 
servicekrav og garantivilkår

• Forhandling og samarbejde med 
øvrige interesseorganisationer
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Bestyrelsesmødet i juli 2019

BESTYRELSEN

Christian Gulløv (formand), 
direktør, Electro Energy

Elisabeth Weber (næstformand) 
oliefyrsmontør og formand for OR

Per Langkilde, 
direktør, Gastech

Erik Larsen, 
konsulent, Lygas (OK)

Jacob Mortensen, 
servicechef, Solar

Søren Rasmussen, 
indehaver, VVSøren

Jens Christiansen,
indehaver, Oliefyrservice

Bjarne Andersen, 
indehaver, Tårs Olierfyrservice

John Thorsø, 
indehaver, EnergiService Holbæk
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Sekretariat på Teknologisk Institut

Sekretariatet har med sin placering på Teknologisk Institut 
i Tåstrup direkte adgang til et betydeligt netværk af
eksperter og laboratorie-miljøer indenfor alle de teknologi-
områder der arbejdes med blandt medlemmerne.

I sekretariatet finder du 

Kristian Vielwerth, leder
Henriette Johansen, assistent

Telefon- og mailsupport
åben alle hverdage fra 8-16 

Mail: ess-sek@Teknologisk.dk

Telefon: 7220 2505

Adresse: Gregersensvej 1, 2630 Tåstrup
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Servicevirksomheder

Der er senest udført ESS-kvalitetskontrol ved 
fysisk gennemgang af udført servicearbejde
og tilhørende servicerapport i marts 2019*
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Fabrikanter / Importører
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Til servicevirksomheden

• Du skal vælge ESS - Energibranchens Service Sammenslutning
Fordi ESS er den eneste organisation der er 100% fokuseret på servicemarkedet
Fordi ESS anerkendes af installatører, fabrikanter og myndigheder
Fordi du kan passe din forretning, mens dine interesser varetages professionelt

• Du skal melde dig ind nu
Fordi det er nu der er vækst i markedet
Fordi det er nu den teknologisk omstilling sker
Fordi det er nu betingelserne for service af de nye energiløsninger besluttes 
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https://serviceogenergi.dk/bliv-medlem-af-ess/?type=firma
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Tak for opmærksomheden
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