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Velkommen til VELTEK NYT!
Har du en god idé eller en spændende historie, du har lyst til at dele, må du
endelig kontakte os.

VELTEK værner om VA-
mærket
Kære læser.

Velkommen til en forsinket udgave af
VELTEK NYT, som efter planen burde
være udkommet for en måned siden. Vi
beklager og skynder os at fortælle, at
der er en god grund til forsinkelsen. Vi
skulle lige have detaljerne på plads, før
vi kan offentliggøre en god
nyhed: VELTEK overtager VA-
godkendelsesordningen per 1. april
2013, når Energistyrelsen udfaser VA-
mærket. Det er vi både glade og stolte
over, og vi glæder os til at tage
arbejdshandskerne på.

I denne udgave af VELTEK NYT kan du
læse mere om VELTEK og VA-mærket,
blive klogere på den nye AVA Sektion,
finde ud af, hvem det seneste medlem
af VELTEK er, og forhåbentlig glæde dig
over, at det måske kun kræver et par
få klik med musen at forbedre din
arbejdspræstation.

God weekend! 

Willy Goldby

https://veltek.clients.ubivox.com/not_available_in_tests/
mailto:nv@veltek.dk


Direktør

VA-godkendelsen varetages af VELTEK fra 2013

VELTEK overtager i 2013 VA-godkendelsesordningen og viderefører den
på stort set samme vilkår, som det er tilfældet i dag. Sverige og Finland
viser stor interesse for at etablere en fællesnordisk ordning.

Når Energistyrelsen lancerer 'Godkendt til drikkevand'-godkendelsen, som
udelukkende består af en sundhedsmæssig test, den 1. april 2013, vinker
styrelsen samtidig farvel til VA-mærket og ordningen. Dermed bortfalder
muligheden for at få medtaget en fysisk/mekanisk godkendelse af et vvs-produkt.
 
VELTEK har derfor besluttet at overtage ordningen for at sikre, at VA-mærket
videreføres og udvikles på en måde, der tjener hele branchen og forbrugerne
bedst muligt. VA-godkendelsesordningen gøres med VELTEKs overtagelse frivillig
og vil køre sideløbende med 'Godkendt til drikkevand'-ordningen.

Byggevarer, der falder under 'Godkendt til drikkevand'-ordningen, skal have
opnået denne godkendelse, før der kan søges om en VA-godkendelse. Vvs-
produkter, som ikke er i berøring med drikkevand, kan frit ansøge om VA-
godkendelse.
 
"Vi har registreret rettighederne til VA-logoet og informeret Energistyrelsen om, at
vi ønsker at overtage og videreføre VA-ordningen. Styrelsen bakker op om vores
beslutning, og det glæder os. En branche uden en VA-ordning vil stille installatører
og forbrugere væsentligt ringere, end det er tilfældet i dag. VA-mærket er et
stærkt brand, som er garant for gode og sikre vvs-produkter. Vi vil arbejde
målrettet for at videreudvikle ordningen på en måde, som tjener branchen og
forbrugerne bedst muligt", fastslår Willy Goldby, direktør for VELTEK.

Naboer viser stor interesse
VELTEK er i gang med at nedsætte en styregruppe, som indtil videre består af
TEKNIQ og DS Håndværk & Industri. Styregruppen skal være med til at forme VA-
ordningens fremtid. Derudover vil VELTEK og Energistyrelsen mødes for at udveksle
idéer om og erfaringer med ordningen, ligesom Forsikring & Pension inviteres til
dialogmøde.
 
Mens VELTEK er den officielle indehaver af retten til at benytte VA-logoet, bliver
den daglige drift og administration af VA-ordningen lagt ud til et uvildigt
sekretariat, som vil blive udpeget af styregruppen.
 
"Der er stadig nogle uafklarede spørgsmål, som skal koordineres med
Energistyrelsen, i forbindelse med vores overtagelse af VA-ordningen. Men vi har
orden i penalhuset før den 1. april næste år. VA-ordningen blev startet på initiativ
af branchen for mere end 40 år siden. Med årene overtog myndighederne
ordningen og logoet med branchens samtykke, og når myndighederne ej længere
ønsker at benytte VA-godkendelsen, synes jeg, det er helt på sin plads, at VA-
mærket kommer tilbage på branchens hænder", siger Willy Goldby og fortsætter:



 
"Både Sverige og Finland viser stor interesse i at udforme en fællesnordisk
godkendelsesordning, og vi skal i begyndelsen af det nye år mødes med vores
svenske kolleger for at lægge en strategi for, hvordan vi kan omsætte idéen til
virkelighed".
 
VELTEK afholder informationsmøde for hele branchen om fremtidens VA-ordning
fredag den 1. februar 2013 kl. 12-15 på Vodroffsvej 59, 5. sal. Energistyrelsen vil
også deltage i mødet og informere om den nye "Godkendt til drikkevand"-ordning.
Tilmelding skal ske til vo@veltek.dk senest den fredag den 25. januar 2013.

EL & TEKNIK '14 udvider med endnu et fokusområde

EL & TEKNIK '14 udvides med Sikkerhed og Overvågning. Det er planen at fylde hal
B med den seneste nye teknologi på området, og arrangørerne forventer at
satsningen vil tiltrække endnu flere besøgende. 

"Vi ønsker at give de besøgende en totaloplevelse. Når de har stiftet bekendtskab
med eksempelvis et alarmsystem i hal B, kan de fortsætte ind i en af de andre
haller og blive klogere på, hvordan alarmsystemet kan integreres med bygningens
øvrige automatik. Vi ved, at der er meget fokus på sikring og overvågning i
forskellige dele af samfundet, og blandt installatørerne, og derfor er det oplagt at
medtage området på EL & TEKNIK, som er Danmarks største elfagmesse.

www.veltek.dk - nu med nyhedsovervågning
VELTEK har investeret i et såkaldt newsfeed, som kan findes på  www.veltek.dk.
Her vil du kunne læse seneste nyt om emner, der har stor relevans for vores
medlemmer. Newfeedet vil blive opdateret fire til fem gange om ugen. Vi håber, I
får gavn af tjenesten.

http://www.veltek.dk


Smart Grid i Danmark

Dansk Energi og Energinet.dk offentliggjorde den 8. oktober 2012
resultaterne af deres såkaldte DanGrid-samarbejde om fremtidens
elsystem. VELTEKs medlemmer opfordres til at involvere sig i det
komponentorienterede  standardiseringsarbejde.

DanGrid-samarbejdet har fokuseret på implementationen af tre af de 35
delanbefalinger, der i oktober 2011 blev givet af klima-, energi- og
bygningsminister Martin Lidegaards Smart Grid Netværk. De tre anbefalinger er nr.
22, Koncept for styring af elsystemet, nr. 23, Informationsmodel for formidling af
data og nr.  24, Roadmap for udrulning af Smart Grid.

Rapporten Smart Grid i Danmark 2.0 indeholder flere oplysninger, der er relevante
for den tekniske branche og den generelle diskussion om Smart Grid. VELTEK
opfordrer derfor til, at I skimmer rapporten.

En af udfordringerne med Smart Grid er at sikre udbredelsen af internationale
standarder, så forbrugeren uden komplikationer kan skifte serviceudbyder - i
rapporten benævnt aggregator. I den forbindelse er det i følge rapportens
forfattere en forudsætning, at alle producenter og leverandører, store som små,
orienterer sig internationalt.

Den relevante internationale standard er IEC 61850
(komponentorienteret). Hvis standarden mangler en beskrivelse, der
passer til din virksomheds produktsortiment, er det nødvendigt at
involvere sig i standardiseringsarbejdet. Gør man ikke det, kan det blive
svært at overleve i Smart Grid'en, vurderer rapporten.

Du kan finde flere informationer og power points om rapporten fra Dansk Energi,
DONG og Energinet.dk her.

Armaturfabrikant Sektionen bliver formentlig til AVA
Sektionen
Flere medlemmer af Vand- og Afløbsgruppen har ønsket en sammenlægning med
Armaturfabrikant Sektionen, og i forbindelse med planlægningen af VELTEKs
overtagelse af VA-ordningen blev det klart, at en fusion vil give god mening og
synergi, fordi den fysisk/mekaniske test, som VA-godkendelsen omfatter, er
relevant for medlemmer af begge grupper.

Udvidelsen træder i kraft i forbindelse med VELTEKs næste ordinære
generalforsamling fredag den 3. maj 2013, hvis der er flertal herfor. 

Der skal ligeledes stemmes om et nyt navn, som kan dække hele medlemsskaren,

http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Arkiv/2012/Oktober/12_10_08B.aspx
http://www.danskenergi.dk/Uddannelse/Aktiviteter/1051.aspx


og sektionens bestyrelse og sekretariatet foreslår AVA Sektionen, som er en
forkortelse for Armatur, Vand og Afløbssektionen. 

"Der er for mig ingen tvivl om, at det er en rigtig beslutning at forene kræfterne og
samle kompetencerne for at sikre den optimale videreudvikling af VA-mærket. AVA
Sektionen vil stå meget stærkt over for myndighederne og blive en markant
stemme i branchen", lyder det fra Hans-Kristian Slot, formand for den nuværende
Armaturfabrikant Sektion.

Solcelleforliget kunne have været bedre..og værre

Danskere, der allerede har investeret stort i små solcelleanlæg, kan
ånde lette op. Ny solcelle-aftale sikrer 20 år med uændrede vilkår for
ejerne. 

Regeringen har indgået aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og
Det Konservative Folkeparti om en fremtidig ordning for solceller. Aftalen betyder
blandt andet, at store fællesanlæg bliver mere attraktive.

Mens nuværende ejere fredes de næste 20 år og forbliver på den årsbaserede
nettomålerordning, får private, der investerer i små solcelleanlæg i 2013, knap så
gode vilkår. De overflyttes nemlig til timebaseret afregning og er kun sikret fuld
værdi af egen strøm, der bruges inden for den time, hvor den er produceret. For
den overskydende strøm får ejeren 1,30 kr. per kWh i de næste 10 år. 

Den nye solcelleaftale finansieres ved at udsætte udbygningen af vindenergi. 

VELTEK glæder sig over, at de nuværende ejere ikke øjeblikkeligt straffes for
regeringens holdningsskift, men frygter samtidig, at skiftet til timebaseret
afregning fra 2012 for nye ejere vil ødelægge salget til private.

Tre hurtige til nyt VELTEK-medlem

http://www.kemin.dk/Documents/Presse/2012/Solceller/Sol aftale 151112FINALtilWEB.pdf


Navn: Christian von Scholten
Firma: NorthQ Aps
Titel: CEO
Stiftede NorthQ Aps i 2007
Alder: 42 år
Hobby: Squash, tennis, golf og jagt

Hvad beskæftiger NorthQ sig med?
Energiovervågning. Vi har udviklet et lille måleøje med indbygget datalogger, som
virksomheder og forbrugere nemt kan installere på deres eksisterende mekaniske
drejeskivemåler eller på de nyere elektroniske målere. Helt uden om elselskabet.
Dataloggeren overfører hvert 15. minut elforbruget til en pc eller en portal, hvor
kunden så kan analysere og overvåge forbruget, lægge budget og opsætte
forbrugsalarmer.

Hvad er NorthQ's største udfordring? 
Vores primære kundegruppe er elselskaber, men de er ekstremt langsomme til at
træffe beslutninger og driver ikke forretninger på markedsvilkår. Det gør det
særdeles vanskeligt for en mindre virksomhed at identificere de reelle influenter
og beslutningstagere, så man undgår spildtid. Mange elselskaber er interesseret i
projekter, når det er omkostningsfrit for dem. Så snart det kommer til udrulningen
af projektet og dermed også kroner og ører, forsvinder interessen.

Hvad forventer du at få ud af dit VELTEK-medlemsskab?
Jeg forventer at få adgang til et stort netværk, hvor igennem jeg kan øge
kendskabet til og salget af vores produkter og services.
 

VVS '13 afholdes 17.-19. april



Har du tilmeldt dig?

Hvis ikke, så klik ind på messen hjemmeside.

Kig på killingen

En ny undersøgelse afslører, at vores hjerner bliver bedre til at
fokusere, når vi har set på billeder af nuttede dyr.

Nu skal VELTEK selvfølgelig ikke være smagsdommer over, om du synes, at killinger
og deslige er nuttede, men japanske forskere har fundet ud af, at vi bliver
mærkbart bedre til at udføre en arbejdsopgave, hvis vi forinden har set på billeder
af kære dyr. Det skriver videnskab.dk. 

Forskerne vidste fra tidligere resultater, at dyreunger er populære, fordi de
vækker positive følelser i folk. Den ny undersøgelse har styrket forskerne i troen
på, at de positive følelser, som de nuttede dyr vækker i os, får vores hjerner til at

http://www.vvs13.dk


fokusere på enkelt genstande eller opgaver. 

Klik her, hvis du virkelig har brug for at koncentrere dig bagefter. 

Nyt fra ENS

Danmark og danskerne rider på den grønne energibølge som aldrig før, viser
seneste nyt fra Energistyrelsen. Eller det vil sige - næsten hele Danmark.

Tal fra Energistyrelsen viser, at vedvarende energi nu dækker mere end 40 % af
elforbruget - vindkraft bidrager med 28,1 %. Samtidig faldt det faktiske
energiforbrug markant sidste år og var næsten på niveau med forbruget i 1990.
Det store fald skyldes lunere vejr i 2011 end i 2010 samt et større bidrag fra
vindkraft.

Den eksplosive vækst i antallet af private solcelleanlæg betyder, at Danmark når
op på en solcellekapacitet på 200 megawatt med udgangen af 2012. Dermed
indfries 2020-målet for solenergi otte år før tid. 

Med udfasningen af glødepæren ventes den enkelte forbruger i gennemsnit at
bruge 10 - 15 % mindre strøm og cirka 370 kroner årligt inkl. udgifterne til de nye
lavenergipærer. Den samlede besparelse i EU-landene ventes at blive på omkring
40 milliader kWh årligt, svarende til en besparelse på over 40 milliarder kroner for
de europæiske forbrugere.

Besparelser er til gengæld ikke statens stærke side. En ny opgørelse viser nemlig,
at selvom det i forbindelse med finansloven for 2009 blev besluttet, at statens
energiforbrug skulle reduceres med 10 % i 2011 i forhold til 2006, så lykkedes det
kun at realisere en besparelse på knap fire %, da regnskabet blev gjort op sidste
år. 

Styrelsen planlægger at indkalde ansøgninger til puljen om strategisk
energiplanlægning den 1. marts 2013. Puljen, der er på 19 millioner kroner i 2013-
2015, har til formål at fremme partnerskaber om strategisk energiplanlægning
mellem kommuner, lokale virksomheder og energiselskaber. Derduover skal puljen
forbedre samspillet mellem statens, regionernes og kommunernes indsatser og
understøtte den kommunale planlægning og den borgernære indsats. Læs mere
her.

 

Kort nyt
I løbet af de tre næste år skal der spares energi svarende til et års forbrug i
omkring 400.00 husstande. Det fremgår af en aftale, som klima-, energi- og
bygningsminister Martin Lidegaard indgik med net- og
distibutionsselskaberne den 13.11.12. Net- og distributionsselskaberne
inden for el, naturgas, fjernvarme og olie skal fordoble deres energispare-
indsats. Se aftalen her.

Eleftersynsordningen har god vind i sejlene og nyder stor opmærksomhed.
Sikkerhedsstyrelsen er i det store hele tilfredse med afviklingen af
ordningen, som stadig er i en indkøringsperiode.

VELTEK er med i alle seks arbejdsgrupper, som klima-, energi- og
bygningsminister Martin Lidegaard har nedsat i forbindelse med strategien
for energirenovering af bygningsmassen. VELTEK har valgt at lade vores
medlemmer, som har erfaringen og ekspertisen, repræsentere os. Vi følger
udviklingen i de respektive grupper og samler trådene. Der har været meget
stor interesse i at komme med i grupperne, og det har været svært at vælge

http://arkarthick.com/2010/04/07/25-blissfully-cute-baby-animal-pictures/
http://www.ens.dk/da-DK/Info/Nyheder/Nyhedsarkiv/2012/Sider/20121025Nypuljeomstrategiskenergiplanl�gning.aspx
http://www.ens.dk/da-DK/Info/Nyheder/Nyhedsarkiv/2012/Documents/Aftale energiselskabernes indsats af 13  november 2012.pdf


mellem de mange kvalificerede, som har meldt sig frivilligt. Vi beklager, at vi
har måtte skuffe nogle.

VELTEK er med på råd i forbindelse med udarbejdelsen af Det Tekniske
Sikkerhedsråds nye strategi. I vil blive opdateret, når der er nyt.

Der var højt drama, da medlemslandene og Europa-Parlamentet nåede til
enighed og godkendte energieffektiviseringsdirektivet. Nu mangler kun
godkendelse i de nationale parlamenter.

Geberit har netop kåret Thomas Espensen og Michael Carstensen fra H.P.
Christensen & Søn i Næstved til vindere af konkurrencen Geberit Challenge
2012. Vinderen blev fundet efter en dyst på faglige kompetencer mellem 23
hold bestående af de bedste håndværkere fra branchen.

Føljetonen efterlyser
Hvis din virksomhed har fokus på Corporate Social Responsibility, CSR, og har lyst
til at dele jeres historie og erfaringer med nyhedsbrevet,  hører vi meget gerne fra
dig. 
Der er nogle flasker god øl til den første, der melder sig!
Alt, du skal gøre, er at sende en mail.

Branchenyt

Andrea Waenerlund, 34 år, er udnævnt til
Vice President for Building Business i
Schneider Electric Danmark. Hun får det
overordnede ledelsesansvar for en
forretning med cirka 300 medarbejdere.
Andrea Waenerlund har haft flere
forskellige stillinger hos Schneider Electric
i Tyskland, USA og Sverige. Senest har hun
været VP for EMEA Market Services, hvor
hun var ansvarlig for business
development, udvikling og marketing for
Building Business Schneider Electric i
Europa og Mellemøsten.

Jane Aarup, 43 år, er per 1. november
2012 tiltrådt som fabriksdirektør for
Schneider Electrik-fabrikken i Ringsted.
Jane Aarup kommer fra en stilling som
europæisk indkøbsgruppechef i Schneider
Electrics globale logistik funktion. Hun har
arbejdet i ui alt 13 år i Schneider Electric
og har haft flere internationale stillinger.

mailto:nv@veltek.dk


Thomas Träger, 43 år, er tiltrådt som CEO
og Country President i Schneider Electric
Danmark. Han afløser Ole Sander på
posten. Thomas Träger, der er født og
opvokset i Tyskland, har arbejdet i
Schneider Electric i over 20 år. I 2008
flyttede han til Danmark og blev udnævnt
til Vice President for Finance & Control i
den Nordisk-Baltiske zone.

Bestyrelsen i Lemvigh-Müller A/S har
besluttet, at virksomhedens øverste
ledelse fremover udgøres af en
tomandsdirektion bestående af adm.
direktør Morten Trolle (billede) og direktør
Jan Meldgaard, der som ligestillede
direktører refererer til LMs
bestyrelsedformand. Både Morten Trolle,
som afløser Morten Jørgensen på posten,
og Jan Meldgaard har været en del af
Lemvigh-Müllers direktion i gennem flere
år.

Kent Nielsen, 51 år, er tiltrådt som administrerende direktør i Viega A/S.
Kent Nielsen kommer fra en stilling som salgsdirektør i Danfoss Redan A/S
og har 25 års erfaring inden for fjernvarme og vvs-branchen.

Michael Kanstrup Jensen, 49 år, er blevet udnævnt som ny administrerende
direktør (CEO) for METRO THERM A/S. Han kommer fra en stilling som
administrerende direktør hos Clorius Controls i Ballerup, hvor han har været
ansat siden 2000. I forbindelse med direktørskiftet inviteres
forretningsforbindelser, kunder og venner til reception hos METRO THERM
fredag den 30. november 2012 kl. 11-15.
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Klik her hvis du ønsker at framelde dig
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