
Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her.

Nyhedsbrev nr. 15 - 22. maj 2015   

Der er kun én vej - fremad!
Kære læser.

VELTEK er inde i en rivende udvikling og blandt andet i gang med at
implementere en ny strategi, som skal positionere os endnu stærkere.
Vi lancerede i begyndelsen af maj en rekrutteringskampagne, som har til
formål at udvide vort bagland, og to virksomheder har allerede takket ja til at
deltage i vores tekniske fællesskab. Det glæder mig. Jo flere medlemmer, vi har
bag os, jo større indflydelse kan vi få.

VELTEK skal i højere grad være den den tekniske branches vagthund og på
eget initiativ gå i dialog med styrelser og ministerier om emner, der har
betydning for vores medlemmer. Vi skal tilbyde vores samarbejde og sparring i
tekniske anliggender og sætte ind mod love og regler, der svækker branchens
konkurrenceevne. 

Samtidig skal vi ikke være bange for at pege på de områder, hvor den politiske
barre for de tekniske installationer er sat for lavt. I Bygningsreglementet
eksempelvis. At kalde kravene til de tekniske installationer i BR15 for
uambitiøse er en underdrivelse. Sådan skal det ikke være i BR20!

Vores tekniske viden er stor, fordi vi kan trække på eksperterne i vores
medlemskreds. Den viden skal konstant bringes i spil, så vi sikrer os, at den
danske konkurrencevne forbliver intakt. Samarbejdet med andre
organisationer og interessenter er i den optik særdeles vigtigt, og vi er
konstant på udkig efter mulige allierede. Derfor debutterer vi i år på
Folkemødet.

Energieffektivisering er og bliver løftestangen for den tekniske branche. Derfor
vil vi arbejde målrettet for at få vores budskab ud over rampen. Jeg er sikker
på, at vi kan drive det vidt i løbet af efteråret.

For VELTEK er der kun én vej - fremad!

I denne udgave af VELTEK NYT kan du blive rig på rabat, læse opdateringer fra
vores sektioner, og finde ud af hvad Energistyrelsens vil gøre for at løfte
Energimærket.

God læselyst, og god pinse.

https://veltek.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/


Per Rømer Kofod

Adm. direktør

Velkommen til VELTEK!

Nye medlemmer i VELTEK.

Daxtor og ALSTOM Danmark har meldt sig ind i VELTEK.

Vi byder de to virksomheder velkommen!

Find fordelene på medlemsområdet

http://www.daxtor.com/shop/frontpage.html
http://www.alstom.com/


Medlemsområdet er gået i luften og kan guide VELTEKs medlemmer til
relevant information, dokumentsamlinger samt rabatter. Vi har netop
forhandlet os frem til 25 % rabat på e-learning gennem Edutasia.

Edutasia, som har 15 års erfaring med udvikling og salg af online IT-kurser,
udvikler selv alle kurser ud fra devisen om, at mennesker lærer forskelligt. Derfor
tilbydes alt kursusindhold både som film, praktiske øvelser og teori. Siden
sommeren 2014 har Edutasia været officiel SAP Education Partner, og alle SAP-
kurser er godkendt af SAP. Kursuskataloget omfatter blandt andet:

Microsoft Office 2013, 2010 og 2007
IT-sikkerhed
Sociale medier
SAP – eksempelvis indkøb, lagerstyring og økonomi

Vi har også attraktive rabataftaler med en række hoteller og fagmedier.

 Find fordelene i det nye medlemsområde.

Bruger(e) af GTIN-13-delnummer søges

I sekretariatet troede vi et kort øjeblik, at GTIN-13 er en cocktail. Vi blev
klogere. Nu leder vi i stedet efter bruger(e) af GTIN-13-delnummeret
5703223.

Ved gennemgang af VELTEKs abonnementer er vi stødt på GTIN-13-delnummeret
5703223, som vi abonnerer på via GS1 Denmark. Sekretariatet benytter ikke
delnummeret og beder derfor vores medlemmer om hjælp.

http://www.veltek.dk/medlemsomraade/


Anvender I dette delnummer i oprettelsen af jeres GTIN-13-numre, hører vi gerne
fra dig/jer senest den 15. juni 2015, da vi ellers opsiger abonnementet med
udgangen af året.

Kontakt sekretær Vibeke Olufsen på 33343052 eller vo@veltek.dk

Nyt fra AVA Sektionen

Ole Sander er ny formand for AVA Sektionen.

Ole Sander, Ostnor A/S, har afløst Hans Kristian Slot, tidligere Neoperl Nordic A/S,
nu pensioneret, som formand for VELTEKs Armatur-, Vand- og Afløbs Sektion (AVA
Sektionen). Bestyrelsen er samtidig blevet suppleret med Per Kronil, Roth Nordic
A/S.

Ole Sander takker for valget og siger:
 -Jeg glæder mig til arbejdet i den styrkede AVA-bestyrelse og til at repræsentere
AVA-sektionen fremadrettet. Vores vigtigste fokus er lige nu, desværre, det
uafklarede rammeværk for godkendelse til drikkevand, GDV. Det er min første
prioritet, at vi får løst den udfordring bedst muligt for vores branche.

Han fortsætter:
-Derudover er der masser at tage fat på. Vi skal hverve nye medlemmer,
tydeliggøre hvordan vi kan bidrage til energibesparelser og miljøindsats, og vi har
fortsat en opgave i at tilføre vores faglige viden til diskussionerne omkring det
ekstreme vejr,og hvad det betyder for afløb, spildevand og overfladevand. Vi skal
følge udviklingen tæt og give VELTEK og AVA Sektionens stemme tilkende i
debatten.

Bestyrelsen i AVA Sektionen ser ud som følger: Ole Sander, Ostnor A/S, Thomas
Søndergaard, Oras Armatur A/S, Peder Nygaard, Vola A/S, Troels Krogh, Nordisk
Wavin A/S, Per Rasmussen, Ulefos NV A/S samt Per Kronil, Roth Nordic A/S.

Nyt fra VELTEK Digital

mailto:vo@veltek.dk


Spændende informationsmøder om ETIM.

De danske grossister er blevet enige om, at ETIM skal være fælles standard for
stamdata i Danmark. VELTEK Digital, der er sekretariat for ETIM Danmark, afholder
derfor informationsmøder om ETIM for alle vvs- og el-fabrikanter i slutningen af
august.

På møderne bliver der rig mulighed for at få indgående kendskab til standarden
og dens implementering herhjemme samt fordelene, som ETIM kan give lige netop
din virksomhed.

Der afholdes informationsmøde på Sjælland den 20. august og i Jylland den 21.
august. Flere informationer følger på vores hjemmeside, på medlemsområdet og
via mail.

Interesseret i at høre mere om ETIM med det samme? Kontakt venligst Dennis
Lund på dennis@veltek.dk

Nyt fra Importør Sektionen

Hvad skal årsmødet handle om?

Sektionsbestyrelsen vil gerne gøre et årsmøde i sektionen til en tradition og
efterlyser i den forbindelse input til programmet. Send derfor din(e) gode idé(er) til
sekretariatet, som vil samle op på bestyrelsens vegne.

Nyt fra Elteknisk Sektion

http://www.veltek.dk
mailto:dennis@veltek.dk
mailto:nv@veltek.dk


DES og TEKNIQ går sammen om rapport om energieffektivitet.

Bestyrelsen i Den Eltekniske Sektion (DES) har igennem længere tid arbejdet med
at skabe nye initiativer, som skal skabe opmærksomhed om
sektionsmedlemmernes teknologier og produkter.

I samarbejde med TEKNIQ vil sektionen derfor udarbejde en faktabaseret rapport
om energieffektivitet i relation til bygningsrenovering. Det er målet, at rapporten,
som skal ligge klar ultimo 2015, bliver et inspirationsværktøj for bygningsejere,
arkitekter og rådgivende ingeniører.

VVS '15 triumferede

Med et meget højt fagligt niveau og både udstillerrekord og
besøgsrekord blev den 12. udgave af VVS-messen en bragende succes.

Allerede på åbningsdagen lå det i luften, at VVS '15 ville overgå tidligere års
messer. En konstant strøm af besøgende indtog hurtigt de 197 stande, der
imponerede med høj kvalitet og masser af spændende nyheder. Udstillerrekorden
var sikret allerede ved messestart og flere virksomheder gik forgæves og måtte
tage til takke med en plads på ventelisten. Fredag eftermiddag ved messens
afslutning stod det så klart: Et rekordhøjt antal besøgende, helt præcist
8322, havde gæstet Odense Congress Center og VVS '15.

– Jeg er ovenud tilfreds og har kun roser til udstillerne, som virkelig har leveret
varen. Det faglige niveau har været tårnhøjt og nyhederne mange. Det er mit helt
klare indtryk, at fordelingen af de besøgende har været præcis som udstillerne
ønsker, for mange beslutningstagere har besøgt messen, og det er netop denne
gruppe, som udstillerne i sidste ende skal have fat på. Der begynder virkelig at
ske noget i vvs-branchen, som viser positive tegn efter finanskrisen, siger Per
Rømer Kofod, adm. direktør for VELTEK.

Også projekthef Michael Helm fra Odense Congress Center glæder sig over
forløbet for VVS '15:
– VVS'15 har været helt fantastisk. Udstillerne har overgået i selv i år, og en
flottere messe og mere indbydende messestande findes ikke i Danmark. Jeg er
stolt over de positive tilbagemeldinger, der er kommet fra udstillerne. Nu kan vi
begynde at se frem mod VVS '17, som, vi vil gøre alt for at sikre, bliver mindst
ligeså god som dette års messe, fastslår han.

Fokus på udvikling af messen
Onsdag besøgte næsten 300 vvs-lærlinge messen for at deltage i studiedagen, før
de gik på opdagelse hos udstillerne, og dagen efter lagde næsten ligeså mange



installatør-studerende og kommende energiteknologer vejen forbi de fire
messehaller. Det er første gang i VVS-messens historie, at så mange studerende
er mødt op.

– At branchens fremtid viser engagement og er ivrig efter at holde sig opdateret
er et sundhedstegn. Samtidig bekræfter det mig i, at vi skal fortsætte med at
arbejde målrettet på at udvikle og skabe messe-tiltag, som kan fastholde
gengangerne blandt de besøgende og tiltrække nye gæster, konkluderer Per
Rømer Kofod.

VVS '17 afholdes i dagene 26. – 28- april 2017.

Besøgstal:
Onsdag 2015:   2339 (2013: 2198)
Torsdag 2015:  3132 (2013: 3009)
Fredag 2015:    2851 (2013: 2802)

EL & TEKNIK '16

Tilmeldingerne strømmer ind

Når Dansk Energi og VELTEK fra den 10. til den 12. maj 2016 slår dørene op til EL
& TEKNIK-messen, er det med forventningen om at levere endnu en messe i
særklasse.

106 udstillere har i skrivende stund takket ja til at deltage på messen, som tegner
til at blive udsolgt, da deltagerantallet fuldt ud er på niveau med tidligere år, hvor
både besøgs- og udstillerrekorder blev sat.

Der er fortsat pladser at få i hal A, hal C og Arena Fyn, men strømmen af nye
tilmeldinger - også fra debutanter – er konstant, så interesserede skal bestemt
ikke holde sig tilbage.

Messearrangørerne arbejder i øjeblikket på en række nye tiltag. Blandt andet
arbejdes der intensivt med en række idéer for hal B.

Nyt fra ENS

Energistyrelsen har notificeret Bygningsreglement 2015 (BR15). Det forventes, at

http://www.elogteknikmessen.dk/


bygningsreglementets krav bliver endeligt bindende senest fra den 31. december
2015. I det endelige høringsnotat, som indeholder alle høringssvar, kan du finde
VELTEKs bemærkninger. På en pc gøres dette nemmest ved at trykke ctrl+f og
skrive VELTEK i søgefeltet.

Copenhagen Economics har foretaget en analyse af den britiske
energirenoveringsordning 'Green Deal' for ENS. Analysen viser, at kun få boligejere
har benyttet låneordningen, og at en tilsvarende ordning i Danmark kun vil have
begrænset værdi.

Et ud af tre energimærker i danske bygninger er forkert, viser en ekstern kontrol
af de energimærkningsrapporter, der blev udarbejdet i 2013 og 2014. Syv
initiativer fra ENS skal løfte kvaliteten af energimærkningen og forbedre
ordningens grundlæggende set-up.

Det faktiske energiforbrug faldt igen i 2014, og man skal nu 32 år tilbage for at
finde et lavere energiforbrug i Danmark. Samtidig faldt forbruget af kul og
naturgas kraftigt og dermed også udledningen af CO2, fremgår det af
Energistyrelsens foreløbige energistatistik for 2014.

En undersøgelse viser, at den nuværende statistik over virksomhedernes elpriser
har undervurderet priserne i 1. halvår 2014 med 3-8 øre/kWh. Fremover ændres
opgørelsesmetoden, så priserne bliver mere retvisende.

Kort nyt
Den nye bekendtgørelse om godkendelsesordningen for byggevarer i
kontakt med drikkevand er udstedt og netop trådt i kraft dags dato.

Efter VELTEKs ordinære generalforsamlinger fredag den 8. maj 2015 har
bestyrelsen konstitueret sig som følger: Formand - Claus Witt, Grundfos DK
A/S, næstformand - Peter Hem, NKT Cables A/S, Peter Skjødt, Milton-
Megatherm A/S, Morten Trolle, Lemvigh-Müller A/S, Per Kronil, Roth Nordic
A/S, Thomas Andersen, Schneider Electric Danmark A/S, Allan Andreasen,
ABB A/S, Ole Dalby, Danfoss A/S, Jens Andersen, Solar A/S, Ole Sander,
Ostnor A/S.

Adm. direktør Per Rømer Kofod vil fremover repræsentere VELTEK i
bestyrelsen for Dansk Center for Lys (DCL).

Adm. direktør i ABB, Claus Madsen, bliver ny formand for DI Energi. Han
efterfølger bestyrelsesformand i Danfoss, Jørgen Mads Clausen, der træder
tilbage efter otte år på posten. De to næstformænd i DI Energi bliver Knud
Pedersen, VP i Dong Energy, og Lars Tveen, President for Heating-
segmentet i Danfoss.

NCC Construction Danmark har indført brille- og hjelmpåbud på NCCs
byggepladser, værksteder og materialpladser. Påbuddet gælder alle,
herunder håndværkere, funktionærer, fagentreprenører, bygherrer,
leverandører og myndigheder. Tiltaget sker for at forebygge ulykker.

Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Pedersen (R) overvejer
at droppe PSO-systemet og i stedet finansiere grøn energi via finansloven.
EU-Komissionen mener, at den danske PSO-afgift er lovlig, fordi PSO-afgiften
pålægges strøm, der sælges i Danmark, men som både er produceret
herhjemme og i udlandet, mens at støtten til vedvarende energi
udelukkende tilfalder danske projekter. Regeringen forventer en afklaring i
løbet af efteråret.

Branchenyt

Søren Braae (26) er udnævnt til dansk
produktchef i den nordiske koncern Ostnor
Gruppen. Han får ansvaret for profilering,
positionering og prissætning af alle

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/Nyheder/2015/samlet_hoeringsnotat.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/groen-boligkontrakt/copenhagen_economics_2015_-_er_green_deal_vejen_frem_i_danmark_februar2015.pdf
http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/energimaerkning-syv-tiltag-haeve-kvaliteten
http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/laveste-energiforbrug-32-aar
http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/ny-metode-goer-virksomhedernes-elpriser-mere-retvisende
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=169174


produkter under de tre varemærker
Damixa, FM Mattsson og Mora. Søren
Braae, som er uddannet på International
Business Academy Kolding, har de seneste
fire år haft produktansvaret i den danske
vandhane-koncern Damixa, der i maj 2014
blev opkøbt af Ostnor Gruppen.

Ricco Priésner (44) er tiltrådt som
marketings- og konceptchef hos Solar A/S.
Han har de seneste to år arbejdet som
konsulent med fokus på digital udvikling af
forretnings- og marketingsstrategi hos
Grundfos og MT Højgaard Group. Ricco
Priésner er tidligere marketingschef hos
Saint-Gobain Distribution Denmark, og før
det arbejdede han som brand- og
marketingmanager hos DONG Energy.

Christian Howard-Jessen (56) er ny
kommunikationschef i TEKNIQ. Han kommer
fra et job som associeret partner i
kommunikationsbureauet FrontPage og
har tidligere arbejdet med kommunikation i
Geelmuyden.Kiese, som pressechef i
Lægemiddelstyrelsen og som
kommunikationschef i Ny Alliance. Christian
Howard-Jessen er uddannet journalist fra
Danmarks Journalisthøjskole.

Lars Risager er udnævnt som ny leder for
den samlede salgsorganisation i Geberit,
Ido, Ifö og Porsgrund i Norden.
Udnævnelsen er sket i kølvandet på
Geberits overtagelse af Sanitec-koncernen
tidligere i år. Lars Risager kommer fra en
stilling som administrerende direktør i
Geberit Norden og Baltikum.

Kontakt os, hvis du har en god idé eller en spændende historie til nyhedsbrevet!

mailto:nv@veltek.dk
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