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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.

En gevaldig streg i
energi-regningen
Kære læser.

2013 har været endnu et travlt år for
VELTEK. Arbejdet med at sætte fokus
på det kæmpe besparelsespotentiale i
energioptimering af tekniske
installationer er fortsat for fuld kraft,
og vi har i årets løb dannet alliance om
budskabet med Dansk Elforbund og
Blik & Rør. I forvejen havde vi
opbakning fra TEKNIQ og DS Håndværk
& Industri. 

Også i de kommende år vil vi engagere
os helhjertet i diskussionen om,
hvordan Danmark i 2020 kan opfylde
målene for energibesparelser og
formindsket CO2-udledning. Vi har sagt
det mange gange før og gentager
gerne: Optimering af de tekniske
installationer er en essentiel faktor,
når det kommer til at gøre vores
bygningsmasse grønnere. Forstår
politikerne ikke det budskab, kan de
trække fra og lægge til i én
uendelighed - energiregnskabet
kommer aldrig til at gå op.

Da Klima-, Energi- og Bygningsminister
Martin Lidegaard i april underskrev
energiforliget, fastslog han samtidig,
at Danmark nu ville komme til at føre
verdens mest ambitiøse energipolitik.
Det glædede VELTEK. Der gik imidlertid
ikke længe, før det stod klart, at
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regeringens ambitioner for det grønne
erhvervsliv slet ikke stod mål med
planerne på energiområdet. Inden for
kort tid er BoligJob-ordningen, som
ellers har været en udtalt succes,
blevet skrottet, og solcelleordningen
er blevet væsentligt forringet. Vi har
kigget langt efter en kompensation i
Finansloven.

Tab af arbejdspladser og mere
dødvande i en branche, der har
kompetencerne til at gøre Danmark
førende på VE- og
energieffektiviseringsområdet, er
uundgåeligt. Det, mener VELTEK, er en
gevaldig streg i regningen. Lad os
håbe, at 2014 byder på nogle positive
overraskelser. 
Branchen har brug for dem.

I årets sidste udgave af VELTEK NYT
kan du blandt andet blive klogere på
en ny strategi, der skal klimasikre
Danmark, få seneste nyt fra
Energistyrelsen, og se, hvor mange
millioner kroner ekstra elregningen
lyder på, som følge af vores aktiviteter i
køkkenet til jul og nytår.

På vegne af sekretariatet ønskes en
rigtig glædelig jul og et godt nytår! 

Willy Goldby
Direktør

Danmark skal vandtætnes

© boligsiden.dk

Skybruddet over København den 2. juli 2011 kostede de erhvervsdrivende
3,5 millarder kroner. Samlet set lød regningen for københavnerne på
seks millarder kroner, og tusinder af effekter med stor affektionsværdi
for ejerne gik tabt. Ny plan for klimasikring af Danmark skal sørge for, at
regningen for næste skybrud betales på forhånd.

Ekstremregnen over København afslørede flere fejl og mangler i sikringen af blandt
andet infrastruktur og bygninger, og det stod klart, at hvis ikke regn- og kloakvand
igen i fremtiden skal forårsage ødelæggelser for millioner af kroner, kræver det en



indsats af de større. 

Miljøminister Ida Auken (SF) satte sig i spidsen for et tværministerielt samarbejde,
som netop har resulteret i en handlingsplan for klimasikring af Danmark. Ida
Auken pointerer, at hun med handlingsplanen vil sikre forebyggelse frem for store
udgifter. efter at skaden er sket.

I København er en række initiativer, som gør det muligt håndtere regnen på
overfladen, allerede taget, og i Roskilde har man etableret en skatepark med en
såkaldt pool, der både kan fungere som rampe for skaterne og som
opsamlingssted for regnvand, hvis det bliver nødvendigt. 

Flere andre steder i landet iværksættes lignende initiativer. Regeringen er blevet
enig med Kommunernes Landsforening om, at der på landsplan investeres 2,5
milliarder kroner i klimasikring. I København Kommune finansieres skybrudsplanen
delvist over vandafledningstaksterne, men det står den enkelte kommune frit,
hvordan man vil finansiere klimasikringen. Beregninger viser, at det i gennemsnit
vil komme til at koste hver husstand i Danmark 20 kroner om året over en 40-års
periode at betale for investeringen.

Verdens 40 største byer har for nyligt valgt København som benchmark for,
hvordan man ruster sig bedst muligt til fremtidens ekstremvejr.

VELTEK arbejder på at afholde et medlemsmøde om klimasikring i løbet af 2013.
Yderligere informationer følger. 

Danskerne uvidende om besparelser i installationer

© Schneider Electric

Vinduer, isolering og belysning/lyskilder er, ifølge en undersøgelse, som Epinion
har lavet for DI Handel, de tre områder inden for energirenovering, som danskerne
kender suverænt mest til. 

Værst ser det ud for biokedler, som kun 10% af 1010 adspurgte mener, at de har
et godt eller meget godt kendskab til, og intelligente systemer til styring af
energiforbrug, som 19% af de adspurgte har et godt eller meget godt kendskab
til. 

"19% er alt for lavt for et område, der rummer så store besparelsesmuligheder.
Tallet er blandt andet et udtryk for, at energirådgiverne mangler viden om
området, og at installatørerne ikke er klædt godt nok på til at sælge
energirenoveringer. Den manglende viden og manglen på profilering af
besparelsespotentialet forplanter sig til forbrugerne", siger VELTEKs direktør, Willy
Goldby, og fortsætter:

"Vi har forsøgt at italesætte energioptimering af de tekniske installationer i årevis,
men har løbet panden mod muren, fordi det politiske fokus og ditto velvilje har

http://www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser/Aarstal/2012/Klimasikring.htm
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været på vinduer og isolering. Den opfattelse bekræfter undersøgelsen os i. Det
er betryggende, at forbrugerne mener, at de kender til besparelsespotentialet i
belysning og lyskilder. Oplysningsindsatsen over for netop denne målgruppe har
været massiv. Nu mangler vi, at vidensniveauet inden for kontor- og
industribygninger følger trop. Her er virkelig mange lavthængende frugter, som har
været plukkemodne længe". 

VVS '13 snart udsolgt

90% af det samlede udstillingsareal til VVS '13 er allerede solgt, så man skal ikke
vente for længe, hvis man gerne vil profilere sin virksomhed på landets største vvs-
fagmesse i Odense Congress Center fra den 17. til den 19. april 2013.

I 2011 deltog 181 virksomheder og tendensen for 2013 er klar: Udstillerne bruger
flere kræfter på udstillingen og har i gennemsnit øget standarealet med otte m2.
Det er 10. gang, at der afholdes VVS-messe i OCC.

Få flere informationer på messens hjemmeside.

Nye veje for energirenovering

© Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Kan energirenovering og boligkvalitet gå hånd i hånd?
Således lyder temaet for en konference om energirenovering, som Ministeriet for
By, Bolig og Landdistrikter afholder i Horsens den 31. januar 2013. Deltagelse er
gratis.
Tilmelding kan ske via ministeriets hjemmeside, hvor du også kan finde
konferencens program.
 

http://www.vvs13.dk
http://mbbl.dk/nyheder/nyhed/konference-nye-veje-energirenovering


Nyt fra ENS

Bemærk: Energistyrelsens hjemmeside var ved tidspunktet for
nyhedsbrevets udsendelse brudt ned. Styrelsen forventer, at
hjemmesiden er i drift igen den 21.12.12, hvorefter det bliver muligt at
klikke sig videre på nedenstående links. 

Energistyrelsen har netop udgivet en brochure om dansk energipolitik fra den
første oliekrise i 1973 frem til idag. Brochuren, der er på engelsk, beskriver de
resultater inden for VE og energieffektivisering, som Danmark har opnået, ligesom
elementerne i den nye energiaftale og dens forventede effekt i 2020 nævnes. Se
brochuren.
 
På Energistyrelsens hjemmeside kan man finde et tema med statistik om den
grønne produktion herhjemme.
Af statistikken over grønne varer, teknologier og tjenesteydelser, som er opbygget
i samarbejde mellem Energistyrelsen/Klima-, Energi- og Bygningsministeriet,
Erhvervsstyrelsen/Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøstyrelsen/Miljøministeriet,
fremgår det blandt andet, at over 22.000 danske virksomheder producerer og
sælger grønne varer og tjenesteydelser, og at den grønne produktion bidrager
væsentligt til dansk økonomi.

EUDP, Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, har støttet 37
nye energiteknologiske projekter med tilsammen cirka 195 millioner kroner.
Projektdeltagerne stiller selv med i omegnen af 56 % af investeringen. EUDP har i
2013 ansøgningsfrister den 6. marts og den 12. september. Du kan finde flere
informationer her.
 
Du kan følge arbejdet i Klima-, Energi- og Bygningsministerens Netværk for
Energirenovering her. VELTEK er repræsenteret i alle grupper. 

Kort nyt
Filterleverandøren BV Aqua A/S, medlem af VELTEKs kommende AVA-sektion,
har netop etableret et samarbejde med Guldager A/S, som er en af
Danmarks førende firmaer inden for servicering af vandbehandling til
boligejendomme, institutioner, storkøkkener og restaurationsbranchen.
Kræfterne i de to virksomheder forenes for at tilbyde det danske marked en
komplet løsning på vandbehandlingsområdet.

Europa-Komissionen uddelte den 16. december 2012 mere end 1,2
milliarder kroner i støtte til 23 demonstrationsprojekter inden for VE,
herunder blandt andet bioenergi, koncentreret solenergi, vindenergi og
Smart Grid. Når projekterne kører, forventes de at bidrage med 10 TwH til
den årlige VE-produktion i Europa. Det svarer til det årlige brændstofforbrug
i én million personbiler. Ingen af de tilgodesete projekter var danske.

VOLA, der producerer designerarmaturer til køkken og bad, løb med Den
Danske Logistikpris 2012. VOLA modtager blandt andet prisen for sit
arbejde med at indføre en lean-organisation-kultur, som har været med til at
skabe en synkronisering mellem flowet i kundeordrer og den daglige
produktion.

Den danske stat forventer at spare mellem 15 og 20 millioner kroner årligt i
husleje og drift ved at samle flere ansatte under samme tag i en ny
energieffektiv kontorbygning på Kalvebod Brygge. Bygningen på 41.000 m2
skal huse blandt andre Banedanmark, Energistyrelsen, Trafikstyrelsen og
Vejdirektoratet. Byggeriet skal laves som et Offentligt-Privat-Partnerskab
(OPP), kommer i udbud via Bygningsstyrelsen og forventes klar til indvielse i
2017.

Hver tredje af landets små og mellemstore byggevirksomheder må
formentlig skære ned på grund af Bolig-Jobordningens bortfald, viser en

http://www.ens.dk/Documents/Netboghandel - publikationer/2012/Energy Policy in Denmark - web.pdf
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undersøgelse, som Håndværksrådet har foretaget blandt 350
byggevirksomheder.

Fejringen af jul og nytår koster danskerne 44 millioner kroner ekstra i
elforbrug. Elforbruget topper juleaftensdag, hvor der forbruges ekstra strøm
svarende til 250 husstandes årsforbrug af el, viser nye tal fra Dansk Energi.
Til gengæld drejer elmålerne kun langsomt rundt den 1. januar om
formiddagen.

DM i Skills, der er Danmarksmesterskabet for erhvervsuddannelser, udvider i
2013 konkurrencen med kategorien 'DM i energirenovering'. Målet med
konkurrencen, der er etableret af Byggeriets Uddannelser, er at synliggøre
vigtigheden af energirenovering og energioptimering i fremtidens byggeri og
nutidens bygningsmasse. DM i Skills finder sted i Aarhus i dagene 24.- 26.
januar 2013.

En ny afgørelse fra Energitilsynet pålægger elnetselskaberne højere
effektivitet. Dermed dæmpes udviklingen i den pris, som kunderne betaler
for transport af strømmen. Afgørelsen betyder, at landets 75 elnetselskaber
skal reducere de samlede omkostninger med i alt 115 millioner kroner,
hvilket svarer til 5% af selskabernes udgifter til løn, administration,
vedligeholdelse med mere.

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

Anders Troi tiltræder den 2. januar 2013
stillingen som Smart Grid Director i
Danfoss. Hans første opgave bliver at se
nærmere på, hvilke eksisterende
produkter og løsninger i Danfoss'
portefølje, der har potentiale i fremtidens
intelligente energinet. Samtidig bliver
Anders Troi sat i spidsen for at udvikle en
decideret virksomhedsstrategi på Smart
Grid-området. Anders Troi kommer fra en
stilling som vicecenterleder for Center for
Electric Power and Energy ved DTU Elektro.

mailto:nv@veltek.dk


Roth Nordic har gennemgået en
omstrukturering, som træder i kraft den 1.
januar 2013. Nuværende Country Manager
i Danmark, Per Kronil, får fra det nye år
titel af Managing Director i Danmark. Han
bliver desuden Marketing Director for hele
Roth Nordic-koncernen. Morten Voss, som
p.t. er COO for Roth Nordic, tiltræder ved
årsskiftet stillingen som CEO med ansvar
for Supply Chain og Finance. Han
overtager posten fra Marcus Kanewoff,
som efter 16 år i Roth Nordic har søgt nye
udfordringer uden for virksomheden.

Divisionsdirektør René Keller, Lemvigh-
Müller, fylder 50 år, og kunder,
leverandører og gode venner af huset
inviteres derfor til reception tirsdag den
15. januar 2013 kl. 14.00-16.30 hos
Lemvigh-Müller, Stationsalléen 40, 2730
Herlev.

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_tests/

	Velkommen til VELTEK NYT!
	En gevaldig streg i energi-regningen
	Danmark skal vandtætnes
	Danskerne uvidende om besparelser i installationer
	VVS '13 snart udsolgt
	Nye veje for energirenovering
	Nyt fra ENS
	Kort nyt
	Føljetonen efterlyser
	Branchenyt

