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VELTEK sætter ny kurs
Kære læser.

Da jeg i efteråret satte mig i
direktørstolen, havde jeg, set i lyset
af den teknologiske udvikling og
Danmarks omstilling til vedvarende
energi, en rigtig god
mavefornemmelse for VELTEKs
potentiale og for synergien mellem
foreningens forskellige sektioner.
Min fornemmelse er til fulde blevet
bekræftet.

Udviklingsmulighederne for den
tekniske branche bliver kun større
med tiden, fordi vi ligger inde med
løsninger på mange af fremtidens
udfordringer. For at få succes på
dette område kræver det, at vi
kender vores politiske besøgstid og
bliver langt mere synlige i
offentligheden. Ligeledes skal vi i
højere grad søge indflydelse over for
magthaverne, så medlemmernes
store viden kan være med til at
forme branchens rammevilkår.

Et eksempel på sidstnævnte er den
yderst komplekse sag om
drikkevandsgodkendelser, GDV-
ordningen eller 'Dråben', som jeg
har arvet. Omdrejningspunktet er
dialog med myndighederne, og
sagen har bevirket, at jeg har været
i ilden på vvs-området fra dag 1 – en
udfordring og inspiration for mig,
der har en mangeårig baggrund i
elbranchen. Med stor hjælp fra AVA
Sektionens formand har vi gjort
fremskridt de seneste måneder, og
denne udvikling viser, at
vedholdenhed og et højt fagligt
niveau bringer succes med sig. Det
er rart at vide, at VELTEK har sit
bagland i orden.

FABAs og VELTEKs opsplitning
ærgrer mig inderligt, fordi belysning
er en af de byggeklodser, som
skulle have spillet sammen med de
øvrige sektioner. VELTEK lægger op
til et tæt samarbejde med FABA og
andre foreninger som
repræsenterer lysbranchen, så vi
kan italesætte de åbenlyse fordele
og det kæmpe
besparelsespotentiale ved
intelligente installationer med én
stærk stemme.

Samarbejde er i det hele taget
kodeordet for VELTEKs fremtidige
succes. Det gælder både
samarbejdet med vores medlemmer,
med interessenter og med andre
interesseorganisationer, der, helt
eller delvist, har samme dagsorden
som VELTEK. Samtidig skal vi
balancere rollen som både
vagthund og sparringspartner i
forhold til myndigheder og politikere.



forhold til myndigheder og politikere.

VELTEKs bestyrelse har besluttet, at der primo 2015 skal udarbejdes en ny
strategi for VELTEK. En strategi, som peger fremad og styrker VELTEKs samlede
profil som en teknisk brancheorganisation. Det første lille skridt er en ny
hjemmeside. Også nyhedsbrevene får en anden form til næste år.

2015 vil være året, hvor VELTEK sætter en ny kurs.
Velkommen ombord!

I denne udgave af VELTEK NYT kan du læse om, hvilken konsekvens fremtidens
klimaændringer har for Danmark, klikke dig videre til til mere information om en
næsten udsolgt vvs-messe, som også har fået nyt look på nettet, og finde datoen
for næste ordinære generalforsamling.

God læselyst, glædelig jul og et lykkebringende nyt år!

Per Rømer Kofod

Adm. direktør

Hjemmesiden har fået en makeover

Første etape af flere, som skal bringe VELTEK tættere på medlemmer,
interessenter, samarbejdspartnere og myndigheder, er en ny
hjemmeside med større brugervenlighed og informationsflow.

Siden vil blive udbygget løbende i begyndelsen af 2015, men du kan allerede nu
nyde godt af flere nye features.
Tag et kig.

http://www.veltek.dk


Flere grønne renoveringer end samtalekøkkener

Ny undersøgelse fra Energistyrelsen viser, at 43 % af landets
bygningsrenoveringer giver energibesparelser.

Samtalekøkkenets kronede dage synes at være overstået. Når danskerne
renoverer i dag, ligger fokuset i stigende grad på at opnå energibesparelser.
Renoveringerne foretages overvejende af vinduer, tag og facade. Mens 43 % af de
foretagede energirenoveringer virker energibesparende, udgør renovering af
køkkener og bad blot 11 %.
 
- Det er positivt, at mange danskere nu har fået øjnene op for, at det kan betale
sig at investere i energieffektivitet frem for signalværdi. Men som teknisk
brancheforening kan vi ikke være tilfreds med, at renovering af de tekniske
installationer fortsat bliver nedprioriteret. I vores optik er det optimeringen af de
tekniske installationer, der giver den allerbedste mening, fordi
tilbagebetalingstiden er meget kort og besparelserne, som man opnår hvert år, er
meget store, siger Per Rømer Kofod, administrerende direktør for VELTEK. Han
fortsætter: 

- Hvis vi kunne få politikernes øjne op for det kæmpe besparelsespotentiale, vores
medlemmers produkter rummer, og dermed sikre os den nødvendige politiske
opbakning, er jeg sikker på, at den procenvise andel af energibesparende
bygningsrenoveringer ville være langt højere.

Du kan finde Energistyrelsens rapport om renoveringer i Danmark her.

VELTEK version 2.0

FABAs og VELTEKs sekretariatsfællesskab ophører med udgangen af
2014 efter ønske fra FABA. De to foreninger vil fortsat arbejde tæt
sammen om at sætte fokus på intelligente installationer og godt
indeklima

For VELTEK, som i foråret blev udvidet med VELTEK Digital - tidligere
foreningen DAVID - vil opsplitningen bringe flere nye initiativer på medlemsfronten
med sig.

- FABAs udtræden af VELTEK betyder, at der bliver frigjort nogle ressourcer, som
VELTEK skal bruge til at udvikle forskellige typer medlemsservices. De skarpe

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/Nyheder/2014/rapport_om_renoveringsaktiviteter_final_22.09.14.pdf


nationale klimamål og det store fokus på energieffektivitet baner vejen for, at
VELTEK fremover sætter turbo på profileringen af medlemmernes interesse på
både el- og vvs-området, siger Peter Hem, adm. direktør i nkt cables a/s og
bestyrelsesformand for VELTEK.

FABA, som er flyttet ind hos Dansk Center for Lys i Stenløse, har ansat Willy Goldby
som direktør.

Status på GDV-ordningen

AVA Sektionen arbejder fortsat og ufortrødent videre på at få en
Godkendt til Drikkevand-ordning, som er operationel for administration
og branche.

Siden starten af 2. halvår 2014 har VELTEK intensiveret fokus på og indsatsen i
forbindelse med Godkendt til Drikkevand-ordningen (GDV), blandt andet ved at
lægge et væsentligt pres på Energistyrelsen, der er ansvarlig myndighed på
området. VELTEK er desuden indgået i dialog med GDV-sekretariatet, som drives af
Teknologisk Institut (TI). Endvidere har vi løftet dialogen med myndighederne op
på minister- og direktionsniveau, ligesom dialogen med TI nu også foregår på
direktionsniveau.

VELTEKs input har konkret resulteret i, at VA-godkendelsesordningen er blevet
forlænget frem til 2015. Forlængelsen er sket for at modvirke, at markedet,
grundet store problemer med administrationen af GDV-ordningen, sættes helt i
stå.
Ydermere står VELTEK bag et omfattende notat, som ENS har lovet at tage
udgangspunkt i i forbindelse med udarbejdelsen af den nye GDV-bekendtgørelse.
Vi afventer nu svar fra ENS vedrørende den dispensationsordning for nye
produkter, som vi har afleveret omfattende input om. Håbet er, at styrelsen
vender tilbage med (positivt) svar inden jul.

VELTEK har sideløbende samarbejdet med DI og Rørforeningen for at sikre et
koordineret pres på de respektive instanser.

Vort fokus på GDV-ordningen fortsætter i 2015!

VVS 2015 næsten udsolgt



Med under 500 m2 tilbage i udstillingsarealerne i Odense Congress
Center ventes Skandinaviens største vvs-fagmesse at melde udsolgt
inden længe.

155 udstillere har allerede sikret sig plads, og henvendelserne fra udstillere, som
ikke før har deltaget i messen, strømmer ind. For første gang i messens historie
har Brdr. Dahl meldt sin ankomst.

- Vi glæder os meget til at byde hele den danske vvs-branche velkommen til
Odense, og vi arbejder konstant på at udvikle den bedste messe til dato. Derfor er
vi i tæt dialog med vores samarbejdspartnere og repræsentanter fra branchen, så
vi kan forbedre og udvikle dér, hvor deltagerne får størst udbytte, siger
projektchef Michael Helm fra Odense Congress Center (OCC).

VVS 2015, som bliver arrangeret af OCC og VELTEK, afvikles i dagene den 22. til 24.
april 2015. Det er 11. gang, at messen afholdes i Odense.
Du kan allerede nu tage et kig i udstillerbrochuren eller tilmelde dig messen her.

Klimaændringer vil ramme Danmark hårdt

Danskerne må forberede sig på hedebølger, kraftigere
vind og oversvøm-mede kældre i de kommende år. Ny rapport fra Klima-,
energi- og bygningsministeriet og DMI tegner et dystert billede af
fremtidens vejr.

Hvis udledningen af drivhusgasser fortsætter uhindret i mange år fremover, vil det
skade klimaet i en sådan grad, at vejret bliver en alvorlig trussel for Danmark, som
på grund af sin lange kystlinje er sårbar.

- Klimaforandringerne foregår lige nu og her. Alene i 2013 udbetalte de danske
forsikringsselskaber stormskadeerstatninger for 2,3 mia. kroner. Der er ingen tvivl
om, at klimeforandringerne bliver meget, meget dyre for Danmark, hvis ikke vi gør
noget drastisk nu, siger Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg
Petersen.

Udtalelsen kom i kølvandet på en ny rapport fra DMI og Klima-, energi- og
bygningsministeriet, som blandt andet konkluderer, at ekstreme vandstande, der i
dag forekommer med 100 år mellemrum i København, i fremtiden kan ramme hvert
andet år. Voldsomme skybrud kan ligeledes oversvømme danskernes kældre
dobbelt så hyppigt i fremtiden, og hedebølger kan blive en realitet tre gange så
hyppigt som i dag frem mod år 2100.

Du kan finde rapporten og forskellige faktaark om de klimaforandringer, Danmark
står over for, her.

Generalforsamling 2015

http://www.occ.dk/katalog/vvs-2015.aspx
http://www.vvs15.dk/default.asp
http://www.kebmin.dk/nyheder/ny-rapport-fremtidens-klimaforandringer-danmark


Den ordinære generalforsamling i VELTEK og alle sektioner afholdes i
2015 den 8. maj.

Sæt allerede nu X i kalenderen. Nærmere information følger via mail og på
www.veltek.dk

Nyt fra ENS

El-reguleringsudvalget har efter to års arbejde afleveret sine 16 bud
på samt 100 konkrete anbefalinger til, hvordan reguleringen af elsektoren
kan skrues sammen i fremtiden. Højest på ønskesedlen står en ny
økonomisk regulering af netvirksomhederne, der understøtter den grønne
omstilling. Du kan læse rapporten fra El-reguleringsudvalget her.

Alvorlige fejl i hvert ottende af de cirka 55.000 energimærkninger af
bygninger, der bliver lavet hvert år, har fået Energistyrelsen til at stramme
reglerne for og kravene til energikonsulenter og energimærkningsfirmaer,
som fremover vil kunne få karantæne, hvis de laver alvorlige eller gentagne
fejl i energimærkningerne. I tillæg er der i 2014 blevet iværksat en række
initiativer, der skal forbedre kvaliteten af energimærkningen, herunder nyt
uddannelses- og efteruddannelsessystem med obligatoriske eksaminer for
energikonsulenter.

Ifølge Energistyrelsens basisfremskrivning 2014 vil forbruget af kul mere end
halveres frem mod 2020, mens vedvarende energi vil dække en stadig
større del af energiforbruget. Samtidig falder udledningen af drivhusgasser
kraftigt, og Danmarks EU-mål for 2020 opfyldes med god margin. Læs en
sammenfatning af fremskrivningen her.

Biler, der kører på el og brint, får ekstra medvind. Energistyrelsen uddelte
den 16. december 31 mio. kroner til projekter, der fremmer udbredelsen af
elbiler og støtter et landsdækkende netværk af brinttankstationer, som
Danmark bliver det første land i verden til at implementere.

Danmarks bruttoenergiforbrug faldt i 2013 til det laveste niveau i 30 år.
2013 blev dog også året, hvor Danmark igen blev nettoimportør af energi.

Kort nyt

http://www.veltek.dk
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/Nyheder/2014/en_fremtidssikret_regulering_af_elsektoren_web.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/dokumenter/publikationer/downloads/danmarks_energi_og_klimafremskrivning_2014.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/Nyheder/2014/danmarks_energi-_og_klimafremskrivning_2014_sammenfatning.pdf


Kun to ud af 100 danskere tror, at det er meget sandsynligt, at der bliver
indgået en forpligtende global aftale på klimatopmødet i Paris i 2015. Hver
fjerde dansker betragter klimaforandringer som den største trussel på
verdensplan - foran terrorisme og fattigdom. Det viser undersøgelser, som
Dansk Energi har fået foretaget.

DS Håndværk & Industri har skiftet navn til Arbejdsgiverne.

Tidligere overvismand og formand for De Økonomiske Råd, Peter Birch
Sørensen, er udnævnt til Danmarks første Klimavismand. Han skal stå i
spidsen for Klimarådet, der kommer til at udgøre et helt centralt element i
den danske klimapolitik. Rådet skal komme med anbefalinger til regeringen
om, hvordan man bedst og billigst sikrer omstillingen til et samfund med
meget lave udledninger.

Staten praktiserer ikke hvad den prædikerer på det grønne område. En
opgørelse fra Klima-, energi- og bygningsministeriet viser, at der fra 2016 til
2013 blot er sket en reduktion af energiforbruget med 1,8 % i statens
bygninger. Dette står i skærende kontrast til målet om at reducere
energiforbuget i statens byginger med 14 % inden 2020. Enkelte ministerier
har sågar skruet op for energiforbruget. Således har Energiforbruget øget
sit energiforbrug med hele 188 %.

En analyse fra Rockwool Fonden viser, at vindenergi gør elproduktion 14%
dyrere. Se analysen.

Branchenyt

Henrik Falck er per 1. november 2014
udnævnt til salgsdirektør for Bygge &
Anlæg og Vandforsyning i Grundfos-
koncernes danske salgsselskab, Grundfos
DK A/S. Henrik Falck, som har været ansat i
Grundfos-koncernen siden 1996, senest
som Sales Manager, får samtidigt et
udvidet nordisk ansvar i forbindelse med
et styrket samarbejde på tværs af
Grundfos-selskaberne i Danmark, Norge,
Sverige og Finland.

Jan Jørgensen (49) er udnævnt til
Purchasing and Logistics Director i Ostnor
Group AB. Jan Jørgensen har gennem to
årtier spillet en central rolle, senest som
produktionsdirektør, hos den danske
vandhaneproducent Damixa, som i maj
2014 blev opkøbt af Ostnor Group. Han
fortsætter sit virke i den danske
organisation, hvor han er en del af
direktionen, og han bibeholder sin
funktion som produktionsdirektør.

http://en.rff.dk/files/RFF-site/Publikations upload/Diverse ukategoriserede dokumenter/Nyt fra Rockwool Fonden_ Nov 14_Elektricitet.pdf


Tore Håkonsson (50) er tiltrådt som HR-
direktør i Solar. Han er uddannet jurist og
har tidligere arbejdet for blandt andre
Vestas og Terma. Tore Håkonsson afløser
Jakob Thyregod, som er vendt tilbage til sin
tidligere arbejdsgiver, på posten.

VELTEK ønsker en rigtig glædelig jul og et godt nytår!
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