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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.

Vi smiler knap så bredt
Kære læser.

Så kom Energiforliget i hus. Endda det
bredeste, grønneste og
længstvarende af sin slags herhjemme.
Nogensinde. Af samme årsag smilede
klima,- energi- og bygningsminister
Martin Lidegaard også fra øre til øre,
da han torsdag den 22. marts 2012
satte punktum for forhandlingerne.
Hans lettelse er forståelig. Nu har
regeringen lavet sit første vigtige,
brede forlig. Selvom energiaftalen i høj
grad er et kompromis for S, R og SF,
formåede man trods alt at fastholde
de grønne ambitioner, og Danmark
fører igen verdens mest ambitiøse
energipolitik. Det bakker VELTEK
naturligvis op om. 

Men vi smiler knap så bredt som
ministeren. Forliget medfører nemlig et
farvel til den uafhængige, offentlige
organisation Go' Energi; tidligere
Elsparefonden. Vi har ikke altid været
enig med Elsparefonden/Go' Energi,
men vi har altid samarbejdet til glæde
og gavn for begge parter.
Organisationen har været vores eneste
mulighed for at søge støtte til udvikling
af energibesparende og
energioptimerende indsatser. Vi kører
for tiden ét stort projekt sammen med
Go' Energi og har et andet i
støbeskeen. I skrivende stund ved vi
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ikke, om projekterne er købt eller
solgt. Det er bekymrende.

Skal de store ambitioner i
energiforliget realiseres, er det
bydende nødvendigt, at det frie
erhvervsliv tages med på råd. Det
sørger energiselskaberne ikke for, som
strukturen er nu. Derfor håber vi, at
magthaverne tænker sig godt om. Den
tekniske branche skal fortsat være en
central spiller i arbejdet med at vejlede
og sikre forbrugere og miljøet, og
VELTEK ser så nødigt, at Martin
Lidegaard ender i rollen som klima,-
energiselskabs- og bygningsminister.

I denne udgave af VELTEK NYT kan du
blandt andet danne dig et overblik
over Energiaftalen, læse om den nyligt
afholdte årsdag i Importørsektionen,
blive klogere på et nyt klimahus i
Herning og få nyt fra Energistyrelsen.

Føljetonen 'Energiforbrug med
omtanke' besøger nkt cables.

På vegne af sekretariatet ønskes du
en rigtig god påske!

Willy Goldby
Direktør

Medlemsmøde og debat med klima,- energi- og
bygningsminister Martin Lidegaard

© Carsten Snejbjerg

Brænder du inde med en række spørgsmål og idéer, du gerne vil lufte for klima,-
energi- og bygningsmininster, Martin Lidegaard (R)? 



Du får snart en enestående mulighed for at komme i dialog med ham!

VELTEK afholder nemlig medlemsmøde torsdag den 24. maj kl. 13 -16 hos
Schneider Electric, Industriparken 32, Ballerup. Temaet er energioptimering og
fremtidens energisamfund, og ministeren har takket ja til at komme og debattere
med VELTEKs medlemmer.
Nærmere info følger per mail.

Vel mødet till en spændende eftermiddag!

Energiforlig for dummies
Klima,- energi- og bygningsminister Martin Lidegaard (R) fik rød + blå til at blive lig
med grøn, da han den 22. marts 2012 fik et bredt flertal i Folketinget til at indgå
et energiforlig, der sætter rammerne for klima- og energipolitikken frem til 2020 og
udstikker retningen frem til 2050. 

Aftalens initiativer vil i 2020 have reduceret CO2-udledningen med 34 % i forhold til
1990, og energiforbruget vil være faldet med 12 % i forhold til 2006. Cirka 35 % af
vores energi vil komme fra vedvarende energikilder, og knap 50 % af elforbruget vil
komme fra vind. Samtidig er der taget beslutning om at opføre to store
havvindmølleparker på henholdsvis Kriegers Flak og Horns Rev, ligesom der
investeres i sol, bølger, biogas og biomasse.

"Det er store forandringer, der skal ske de kommende år. Men partierne har med
dette forlig sat gang i en omstilling, der kan styrke erhvervslivets konkurrenceevne
og sikre borgerne mod de voldsomme prisstigninger på fossile brændstoffer,"
siger Martin Lidegaard.

Finansministeriet har regnet sig frem til, at energiaftalen vil skabe op mod 8000
job. Allerede i 2012 vil investeringerne sikre beskæftigelse til 4000 flere. Til
gengæld vil det i 2020 komme til at koste en gennemsnitlig husholdning 1300
kroner mere om året for energi, mens virksomheder skal af med 200 kroner per
medarbejder. Den samlede regning bliver på 3,5 milliarder kroner i 2020.

Energiselskaberne skal i højere grad end i dag arbejde for at realisere konkrete
energibesparelser eksempelvis gennem rådgivning og tilskud i blandt andet
husholdninger og erhvervsliv, og der udarbejdes en samlet strategi for
energirenovering af danske bygninger.

De øgede krav til energiselskaberne om at realisere energibesparelser betyder, at
Go' Energi lukkes. Nogle aktiviteter overflyttes til Energistyrelsen, mens andre
afvikles helt.

Liberal Alliance står som det eneste parti uden for energiforliget.

Du kan læse hele Energiaftalen her.

Årsmøde i Importørsektionen
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Flotte omgivelser og høj sol sørgede for de bedst mulige rammer, da
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Importørsektionen afholdte årsmøde på Sorø Storkro onsdag den 14. marts 2012. 

Deltagerne havde fra morgenstunden fornøjelsen af chefkonsulent Allan Sørensen
fra Dansk Industri, som på en spændende og fornøjelig facon fortalte om de
økonomiske vilkår for industriproduktionen i Danmark. Er man på udkig efter
vækst, skal man søge de fjerne markeder, lød et af rådene. 

Derefter overtog professor Henrik Lund fra Aalborg Universitet podiet og gav sit
bud på fremtidens energisamfund - et oplæg der dannede basis for en livlig
diskussion. 

Efter en frokost med udsigt gæstede forsknings- og teknologidirektør Jørgen S.
Christensen fra Dansk Energi mødet for at fortælle om Smart Grid. Den
efterfølgende debat viste med al tydelighed, at der er mange forskellige
holdninger til og meninger om fremtidens intelligente net, men alle deltagere var
dog enige om, at årsmødet havde været både oplysende og berigende.

Der er endnu ikke taget stilling til, om der afholdes årsmøde i Importørsektionen i
2013. Emnet skal diskuteres på sektionsgeneralforsamlingen, der afholdes i
forbindelse med VELTEKs ordinære generalforsamling. 

EL & TEKNIK 2012

VELTEK og Dansk Energi er stolte af endnu en gang at kunne præsentere en
messe af international kaliber, når EL & TEKNIK, Danmarks største elfagmesse,
løber af stabelen fra den 8. til den 10. maj 2012 i Odense Congress Center.

Messen bliver udsolgt, og sædvanen tro bliver det faglige niveau meget højt,
ligesom der vil være masser af interessante tekniske og teknologiske nyheder. Vi
håber på at tangere besøgsrekorden fra 2010, hvor 9026 gæster lagde vejen
forbi, og for at undgå kødannelse har vi i år valgt at åbne endnu en indgang, som
er placeret i Arena Fyn og dermed tæt på parkeringspladsen.

Også i forhold til pressen og udstillerne har vi tænkt i nye baner. Førstnævnte kan
i år benytte det presserum, vi opstiller i vandrehal 3, og sidstnævnte vil uden tvivl
gå langt for at tage titlen som Årets Udstiller, der kåres på messens sidste dag.

Under messen vil der på Energiens Torv køre en række spændende og yderst
relevante mini-seminarer om alt fra solceller over energibesparelse på belysning til
sikring og overvågning. VELTEK og Dansk Energi sætter derudover fokus på ESCO
og afholder temaarrangement den 9. maj for blandt andre kommuner og
installatører, som arbejder med energibesparelser i bygninger.

"EL og TEKNIK 2012 bliver en stor oplevelse. Og succes. For alle, der arbejder med
energieffektivisering, uanset om man er installatør, energirådgiver eller ingeniør,
vil der være stor inspiration og masser af gode råd og vejledning at hente på
messen. En af de veje til vækst, der er vigtig at tage, ligger i effektivisering af de
tekniske installationer. I denne sammenhæng er El & Teknik '12 en fuldstændig
unik chance for såvel de besøgende som udstillerne," siger direktør for VELTEK,
Willy Goldby.

Vi ses i Odense! 

http://www.elogteknik2012.dk


Hus i Herning bliver innovativ legeplads

Bygningsmassen i Danmark skal være blandt de mest energirigtige i verden, har
politikerne besluttet. Det forudsætter, at håndværkere er på forkant med den
nyeste teknologi. Et nyt klimahus på Herningsholm Erhvervsskole i Herning skal
være den innovative læreplads, som fremtidens vvs'ere og elektrikere kan boltre
sig på. 

Visualisering af energiforbruget bliver omdrejningspunktet i det 75 m2 store hus,
hvor elever fra den jyske erhvervsskole kan teste alle de energirigtige løsninger,
der er tilgængelige på markedet. Formålet er klart: Fremtidens el- og vvs-
håndværkere skal have en bedre forståelse for morgendagens boliger og klædes
på til at kunne agere som energieksperter.

"Der findes allerede nu løsninger på markedet, som kan reducere energiforbruget
i boliger kraftigt. Derfor er huset en fantastisk mulighed for at få kørt
energioptimering ind i blodet på fremtidens håndværkere. Kan de allerede nu få
en føling med alle de muligheder, der er, kan det være med til at hjælpe klimaet i
fremtiden. Vi er stolte af at være en del af dette projekt, der er first mover på at
gøre undervisningen endnu mere håndgribelig og energirigtig," siger Thomas
Andersen, salgsdirektør og Vice President for Power Business i Schneider Electric.

Schneider Electric er blandt en række sponsorer, der samarbejder med
erhvervsskolen. Også nkt cables og Philips bidrager til huset, der ikke har
vandtætte skodder mellem el og vvs. Derfor er energiovervågning og
dataindsamling baseret på alle husets funktioner, hvilket betyder, at når vvs'eren
skruer på en ventil i varmesystemet, kan det hurtigt aflæses, om og hvordan det
påvirker eksempelvis forbruget af el.

"Med Klimahuset vil vi motivere eleverne og pirre dem til at lære mere om
fremtidens energirigtige huse. Vi giver simpelthen eleverne en unik mulighed for at
få de nye teknologier ind under huden. De får et fantastisk indblik i virkeligheden
og lærer af den ægte vare i Klimahuset. Det er nøglen til den bedste indlæring,"
fastslår Peter Skovmos Nielsen, uddannelsesleder på Herningsholm
Erhvervsskole. 

Generalforsamling den 20. april 2012
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Det bliver fuldstændig forrygende, og der er åbent for tilmelding.

Nyt fra ENS

Vi afventer fortsat besked om, hvilke 20-25 produktgrupper der i første omgang
omfattes af ordningen om energimærkning.

Energistyrelsen lancerer en ny hjemmeside, som skal give udenlandske
virksomheder adgang til information om de danske regler for byggevarer. Målet er
at fremme konkurrencen på det danske byggemarked. Hjemmesiden tilbyder
samme service som danske virksomheder i dag får på www.byggevareinfo.dk  og
kan findes her.

www.radonguiden.dk er endnu et nyt webinitiativ fra styrelsens side. Formålet med
siden er at informere danskerne om radon og nedbringelsen af den naturligt
forekommende radioaktive gasart, som findes i jorden. Radon kan forøge risikoen
for lungekræft, og det vurderes, at radonniveauet er for højt i cirka 350.000
danske boliger. På hjemmesiden kan boligejere indtaste forskellige oplysninger og
blandt andet få svar på, om der er særlig risiko for radon i deres bygning.

Lunere vejr, import af el samt mere vindkraft førte i 2011 til et fald i
energiforbruget på 5,8 %, udledningen af CO2 faldt 10,3 %, mens det danske
forbrug af naturgas faldt 16, 2 %, viser tal fra styrelsen. 

Kort nyt
Megatherm Energi A/S har overtaget aktiviteterne i Milton A/S. Peter Skjødt
fra Milton A/S bliver administrerende direktør for den nye Megatherm/Milton-
koncern.

Schneider Electric har vundet en Gigaton Award, der uddeles af tre store,
internationale klimaorganisationer, for sit arbejde med at reducere
koncernens CO2-udledning og hjælp til andre virksomheder med at spare på
energien. Schneider Electric blev hædret som Best-in-class.

Det nye 'Branchefællesskab for Intelligent Energi', som blev dannet tirsdag
den 13. marts 2012, er et forum for alle virksomheder, der arbejder med
Smart Grid og de afledte effekter heraf. Flere af VELTEKs

http://www.byggevareinfo.dk
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http://www.radonguiden.dk


medlemsvirksomheder er repræsenteret i branchefællesskabet.

Som tidligere meddelt får alle VELTEK-medlemmer, der har
komponenter/dele, som anvendes i forbindelse med drikkevand, mulighed
for at overgå til/indtræde i Armaturfabrikant Sektionen. Den nye
Armaturfabrikant Sektion vil formelt blive etableret i forbindelse med
VELTEKs generalforsamling. 

VELTEK vil efter påske komme med en række anbefalinger til blandt andre
politikerne fra vores projekt om energioptimering af eksisterende tekniske
installationer. Vi har været i dialog med Dansk El-Forbund, der bakker op om
projektet, og som  fremover vil være samarbejdspartner på projektet.

Føljeton: Energiforbrug med omtanke

© nkt cables a/s

"Det koster ikke noget at tænke sig godt om"
At gigantiske investeringer og store forkromede planer ikke behøver at
være en forudsætning for at energirenovere, er nkt cables et rigtig godt
bevis på. Mens finanskrisen kastede de mørkeste skygger over
Danmark, begyndte virksomheden i Asnæs en lang proces med at
energioptimere ved i første omgang at række ud efter lavthængende
frugter.

"Da vi tog hul på projektet, var det med et begrænset budget, og vi har indtil
videre foretaget grønne investeringer med en tilbagebetalingstid på under to år.
Vi har ofte besøg af venlige kolleger, som eksempelvis påpeger de besparelser, en
total udskiftning af belysningsanlægget kan give. Det har vi bare ikke mulighed for
lige nu, og man behøver heldigvis ikke investere en formue for at spare energi og
penge. Mange bække små gør en stor å," fastslår Niels Henrik Dreesen,
produktionsteknisk chef hos nkt cables.

Klimaskjold og behovsstyring
nkt cables har cirka 45.000 m2 produktionsområde, der ikke havde været
renoveret i en årrække. På anbefaling besluttede virksomheden derfor at lægge
ud med at tætne døre og porte samt at skifte vinduerne. De store gamle gasfyr er
løbende blevet udskiftet, og derudover bliver belysning og varmeanlæg i de store
haller nu behovsstyret. Specielt på varmeregningen har det givet massive
besparelser. En stor del af energirenoveringen giver konkrete energibesparelser,
og derfor har det lokale forsyningsselskab i overensstemmelse med
energispareplanen sendt penge retur til nkt cables.

"Helt konkret er vi gået efter at optimere, styre og regulere alle de ydre faktorer
omkring selve produktionsprocessen. Vores ledelse har besluttet, at vi skal
reducere vores CO2-udslip med 10 % om året, og det krav er vi sideløbende med
de øvrige energibesparelser i fuld gang med at honorere," siger Niels Henrik
Dreesen.



God valuta og bedre arbejdsmiljø
I den nærmeste fremtid skal projektet med at energirenovere omfatte yderligere
optimering af belysningsanlægget samt mere energieffektive pumper til kølevand,
blæsere og frikølingsanlæg.

"Vi forsøger os med en række forskellige delelementer, der i den store
sammenhæng resulterer i meget flotte besparelser. Vi er eksempelvis også gået
over til lavskylstoiletter i virksomheden, og selvom man måske tænker, at det ikke
giver nogen gevinst i kroner og ører, kan vi se et fald i vores vandforbrug,"
ræsonnerer Niels Henrik Dreesen. Han fortsætter:

'"Vi får rigtig god valuta for de penge, vi investerer, og sørger for at tænke
arbejdsmiljø med ind i projekterne, så medarbejderne føler, at det, der sker, er
noget de konkret kan drage fordel af. Eksempelvis fik vi sat nogle ekstra vinduer i,
da vi alligevel var ved at skifte de eksisterende ruder. At få mere naturligt lys ind i
produktionshallerne gør en forskel for medarbejderne. Vi er nået rigtig langt på et
begrænset budget, og jeg mener, at vores helt store force er, at vi tænker os
godt om. Det koster ikke noget."

Branchenyt

Jens Andersen tiltræder den 1. april 2012
som CED i Solar Danmark A/S. Jens
Andersen, 42 år, kommer fra en stilling som
direktør i virksomheden og indtræder
samtidig i Solar Management Team. Han
afløser Søren Larsen, som har været hos
Solar i mere end 47 år. I forbindelse med
direktørskiftet afholdes der recception i
Vejen fredag den 30. marts 2012 kl. 11-14
for forretningsforbindelser og venner af
huset.

Jesper Christoffersen er ny salgschef hos Oras
Armaturer A/S. Han har tidligere arbejdet hos
blandt andre Sanistål og Brdr. Dahl.

René Barington er udnævnt til CEO for
Fresekoncernen og vil fremover stå i spidsen for
Frese A/S, Frese Metal- og Stålstøberi A/S og
Frese Holding A/S.  Med udnævnelsen af René
Barington træder en ny koncernstruktur i kraft,
idet der oprettes en 'shared service'-funktion
med ansvar for blandt andet finans og HR under
Frese Holding A/S. Leder bliver Søren B. Olssen,
som får titlen Finansdirektør (CFO). Direktør for
produktion og logistik i Frese Metal- og
Stålstøberig A/S bliver Jesper B. Hansen.
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