
Ser nyhedsbrevet underligt ud, klik her.

Nyhedsbrev nr. 10 - 3. juli 2013   

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

Hver en lobby-krone værd
Kære læser.

Velkommen til det 10. nyhedsbrev!
Også et andet af vores projekter,
eleftersynsordningen, fyldte rundt for
nyligt. VELTEK var en af frontløberne i
det lange seje træk for at få ordningen
indført, og vi kan godt tillade os at
være stolte over veludført arbejde. 

I ordningens første leveår har den
genereret cirka 90 millioner kroner +
indtjeningen på udbedringer til
branchen. Det er til at tage og føle på.

Nye tal fra Sikkerhedsstyrelsen viser
samtidig, at eleftersynet er en
brandslukker. Ordningen var
oprindeligt ikke tiltænkt en
forebyggende rolle, så vi kan roligt
konkludere, at eleftersynet er hver en
lobby-krone værd.

Ordningens succes styrker samtidig
vores tro på, at målrettet og
vedvarende arbejde betaler sig i sidste
ende. Også for den tekniske branche.

I denne udgave af VELTEK NYT kan du
blandt andet læse om GTD-knuden,
som stadig er uløst, få indblik i de
anbefalinger, som Martin Lidegaards
netværk for energirenovering har
afleveret, og blive klogere på EUDP,
som investerer 225 millioner kroner i
nye energiteknologiske løsninger, og

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


som har yderligere 150 millioner kroner
til rådighed. Nogle af dem kan blive
dine!

God læselyst - og rigtig god sommer! 

Willy Goldby
Direktør

Eleftersyn er en brandslukker

Hver femte danske bolig kan bryde i brand inden for kort tid, fordi
elsikkerheden er for dårlig. Det viser tal fra Sikkerhedsstyrelsen, som
har opgjort tallene fra samtlige indberettede eleftersyn i forbindelse
med ordningens 1-års fødselsdag den 1. maj 2013.

Den samlede opgørelse fra styrelsen peger på, at der i gennemsnit er 4,2 ulovlige
elinstallationer per efterset bolig, og 920 gange hver måned noterer en
elinstallatør en 'K3'er' i en eleftersynsrapport. Såvel K2'ere som K3'ere er
forbundet med risiko for brand- og personskade.

Der udføres i gennemsnit 5.000 eleftersyn hver måned - for perioden 1. maj 2012
til 1. maj 2013 er det blevet til 60.048 eleftersyn.
Kilde: Electra 

Du kan finde flere informationer om eleftersynsordningen hos
Sikkerhedsstyrelsen. 

http://www.sik.dk/Professionelle/El/Eleftersyn


GTD-knude løsner sig langsomt

Selvom flere store bump på vejen er blevet glattet ud, kan det blive
svært at komme helt i mål på GTD-etapen.

VELTEK har gennem en længere periode været i dialog med tre forskellige styrelser
omkring nogle af de udfordringer, branchen oplever i forbindelse med overgangen
fra VA til GTD-ordningen. Det er lykkedes os at komme nærmere en løsning
omkring rør, og vi forventer, at der vil komme klare specifikationer efter
sommerferien, hvor et nyt ansøgningsskema formentlig også vil se dagens lys.
Derudover har vi har fået fastslagt hvilket armatur i en produktfamilie, der skal
testes. 

Tilbage er problematikken omkring afgrænsningen "fast/løs installation". Der er
desværre ikke udsigt til kompromis på området, da både VELTEKs og styrelsernes
krav i denne sammenhæng er lige ultimative og helt modsatrettede.

Vi udsender efter sommerferien en revideret vejledning omkring rør og armatur-
familier til vores medlemmer og vil naturligvis holde jer orienteret om den øvrige
udvikling i vores dialog omkring GTD-ordningen. 

Langt mere positive nyheder er der fra vores nordiske samarbejde omkring den
frivillige VA-godkendelse. Vi er i øjeblikket ved at kortlægge, hvordan kriterierne for
fysisk/mekanisk-testning ser ud i Danmark og Sverige, da denne test-variant bliver
udgangspunkt for samarbejdet. Når vi mødes med vores samarbejdspartnere til
september, planlægges næste skridt i processen. 

Lidegaards grønne netværk har talt



I slutningen af maj modtog klima-, energi- og bygningsminister Martin
Lidegaard et afgørende bidrag til regeringens kommende
energirenoveringsstrategi. VELTEK håber, at fremtidens fokus bliver på
andet og mere end klimaskærmen. 

Bidraget består af en stribe anbefalinger til, hvordan energirenovering af den
danske bygningsmasse bliver bedst og mest effektiv og kommer fra Martin
Lidegaards 'Netværk for Energirenovering'. 

Netværket udgøres af repræsentanter for alle aktører på
energirenoveringsmarkedet - VELTEK er repræsenteret i samtlige seks grupper.

"Det er et fantastisk stykke arbejde, som netværket har leveret indtil nu, og jeg vil
gerne takke alle medlemmer for en enestående indsats på tværs af interesser og
sektorer. Det har lagt det bedst mulige fundament for regeringens kommende
energirenoveringsstrategi", siger klima-, energi- og bygningsministeren.

VELTEK-repræsentanterne i netværkets forskellige grupper har arbejdet målrettet
for at sætte optimering af de tekniske installationer på agendaen. Vi håber, at
arbejdet bærer frugt og bliver en del af strategien.

Find anbefalingerne i netværkets initiativkatalog.

Skandinaviens største vvs-fagmesse slog
besøgsrekord!

http://www.ens.dk/byggeri/energirenoveringsnetvaerk/netvaerkets-arbejde


Ikke færre end 8.009 registrerede besøgende lagde vejen forbi VVS'13 mod 7.876
i 2011. Besøgstallet har ikke været større siden 2007, hvor messen blev gæstet af
8290.
 
Fordelt på de tre messedage var besøgstallet i år 2.198 onsdag, 3.009 torsdag og
2.802 fredag.

Ud af de over 8.009 besøgende benyttede 440 gæster muligheden for at
overvære et eller flere af de brancherelevante foredrag på Energiens Torv.

Vi ses igen i 2015. 

Generalforsamling 2013

Efter den ordinære generalforsamling den 3. maj 2013 har VELTEKS bestyrelse
konstitueret sig med Peter Hem, nkt cables a/s, som formand og Claus Witt,
Grundfos DK A/S, som næstformand.
 
Armaturfabrikant Sektionen og Vand- og Afløbsgruppen er blevet sammenlagt
under navnet AVA Sektionen.

Tak til alle, der deltog i årets generalforsamling.
Bestyrelsen arbejder videre med Tivoli-konceptet frem mod 2014. 

Nyt fra ENS



"VE til proces" er en ny tilskudsordning, der skal hjælpe energitunge
virksomheder med omstilling til vedvarende energi eller tilslutning til
fjernevarme. Det er muligt at søge om tilskud fra den 1. august 2013. Se
ansøgningsmaterialet.

EUDP (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram)
investerede i forbindelse med sin forårsrunde 225 millioner kroner i
innovative energiteknologiske løsninger, og 33 nye projekter fik støtte til at
bidrage til en fremtid uden fossil energi og skabe vækst og arbejdspladser i
Danmark. Den 12. september 2013 er der ansøgningsfrist igen. Hvis man
skal gøre sig håb om at få del i de resterende 150 millioner kroner, får man
brug for følgende gode råd, som kommer fra sekratariatschef i ENS, Morten
Nordahl Møller:Det er vigtigt, at jeres ansøgning retter fokus på det
kommercielle aspekt. Besvar følgende tre spørgsmål: Hvem er kunden?
Hvem er konkurrenterne? Hvordan skal markedet angribes? Læs mere om
EUDP.

I samarbejde med Miljøstyrelsen afholder ENS informationsmøde om fire nye
EU-krav til fastbrændselskedler og produkter til rumopvarmning den 28.
august kl. 13. Det drejer sig om forslag til ecodesign-forordning for
centralvarmekedler til fyring med fast brændsel (inklusiv biomassekedler,
dog med undtagelse af halmfyr), forslag til energimærkning af
centralvarmekedler til fyring med fast brændsel (samme afgrænsning som
ovenfor), forslag til ecodesign-forordning for produkter, som er beregnet til
lokal rumopvarmning (kategorien omfatter blandt andet elpaneler, el-måtter
til gulvvarme, pejse og brændeovne. Produkter, som alene har et dekorativt
formål er ikke omfattet), samt forslag til energimærkning af produkter
beregnet til lokal rumopvarmning (samme afgrænsning som ovenfor). Find
flere informationer her.

Kort nyt
Medio 2014 flytter Danfoss Heating Solutions produktionen af 2,3 millioner
ventiler til radiator-termostater tilbage til Danmark. Ventilerne er hidtil
blevet produceret af kinesiske underleverandører, men fremover løses
opgaven på Danfoss' fabrik i Viby.

Regeringen har besluttet at gå ind i kampen om at få World Water Forum,
verdens største vandkonference, til Danmark i 2018. Modkandidaterne er
Brasilien og Rusland. Det globale marked for vandløsninger forventes at
vokse med seks procent de kommende år og rummer mulighed for øget
vækst og beskæftigelse i Danmark, vurderer erhvervs- og vækstminister
Annette Vilhelmsen 

Det er svært at finde finansiering for biogasanlæg - også efter
energiaftalens forhøjede støttesatser. Det viser en undersøgelse, som
Deloitte og Blue Planet Innovation har foretaget for Energistyrelsen.

Bilgiganten BMW har indgået et globalt samarbejde med Schneider Electric,
som leverer opladning til koncernes nye serie af el-biler, BMW i3 og BMW i8. I
Danmark kan samarbejdet være med til at fremme den grønne bilisme,
mener Schneider Electric.

En af Danmarks større installations-virksomheder, YIT, skifter navn. YIT bliver
fremover til Caverion.

Bagmandspolitiet har straffet energiselskabet NRGi med en bøde på 1,5
millioner kroner for at bryde udbudsloven i en sag, hvor NRGi undlod at
sende en opsætning af 150.000 intelligente el-målere i udbud. Ifølge
EnergiWatch er det første gang, at et energiselskab bliver straffet med
bøde for brud på udbudsloven.

http://www.ens.dk/node/796/ansoegningsmateriale
http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/eudp-investerer-225-mio-kr-nye-energiteknologiske-loesninger
http://www.ens.dk/forbrug-besparelser/apparater-produkter/energikrav-produkter/nyt-energikrav
http://www.ens.dk/Documents/Netboghandel - publikationer/2012/Energy Policy in Denmark - web.pdf
http://www.ens.dk/Documents/Netboghandel - publikationer/2012/Energy Policy in Denmark - web.pdf


Hver femte unge håndværker er ramt af ledighed, viser nye tal fra
fagforbundene. I Blik- og Rørarbejderforbundet er 21,4 procent af de unge
svende i alderen 20-24 år arbejdsløse, mens forbundets generelle ledighed
er på knap otte procent. I Dansk El-Forbund er ungeledigheden 5,8 procent
mod fagets ledighed på 3,3 procent. Det skriver Licitationen.dk.

Branchenyt

Ole Sander er tiltrådt som administrerende
direktør for Ostnor Danmark A/S. Ole
Sander kommer senest fra en stilling som
administrerende direktør for Schneider
Electric Danmark.

Henrik Jørgensen er blevet ansat som
salgschef for svejs, maskinteknik og
skærende værktøjer hos Lemvigh-Müller.
Han kommer til at varetage det
overordnede ansvar for salget af
produktområderne i industrimarkedet.
Henrik Jørgensen har tidligere arbejdet for
Lemvigh-Müller i årene 2000-2011 og
kommer fra en stilling som KAM-ansvarlig
hos Würth Danmark.

Sick A/S har ansat Tom Jappe som ny
salgschef. Han kommer fra en stilling som
afdelingschef hos Wexøe A/S, hvor han
havde ansvar for salg og konceptudvikling
af bygningsautomation til byggeriet. Tom
Jappe er uddannet stærkstrømsingeniør
og har mange års erfaring i salgsledelse
inden for tekniske løsninger til den danske
maskinbyggerbranche.

Solars administrerende direktør, Jens
Andersen, er blevet indsat som præsident
for EUEW, European Union of Electrical
Wholesalers. Jens Andersen kommer
dermed til at stå i spidsen for EUEWs 59.
årsmøde i København den 12.-14. juni
2014. Indsættelsen af Jens Andersen
skete under det nyligt overståede EUEW-
årsmøde, som fandt sted i Polen.



Lars Ljunggren er tiltrådt som salgschef i
Milton Megatherm A/S. Han kommer fra en
stilling som salgschef i Region Øst hos
Lemvigh-Müller A/S og har tidligere været
ansat hos blandt andre Sanistål og
Brødrene Dahl.

VELTEK, Vodroffsvej 59, 2., 1900 Frederiksberg C - Tlf: 33 32 14 00 - www.veltek.dk
Ansvarshavende redaktør: Willy Goldby - Redaktion: Nana Vogelbein

Klik her hvis du ønsker at framelde dig

http://www.veltek.dk/
https://veltek.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/

	Velkommen til VELTEK NYT!
	Hver en lobby-krone værd
	Eleftersyn er en brandslukker
	GTD-knude løsner sig langsomt
	Lidegaards grønne netværk har talt
	Skandinaviens største vvs-fagmesse slog besøgsrekord!
	Generalforsamling 2013
	Nyt fra ENS
	Kort nyt
	Branchenyt

