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På vej med trafikken
Kære læser.

I forbindelse med et regeringsskifte sker der omrokeringer i ministerier og
styrelser, som kan være lige dele udfordrende og berigende.

Noget overraskende er ansvaret for byggeri, herunder blandt andet
byggevareforordningen, Godkendt til Drikkevand-ordningen samt
bygningsreglementet, denne gang landet i en hidtil uset cocktail med
trafikområdet i den nye Trafik- og Byggestyrelse. 

Umiddelbart kan vi godt ærgre os, fordi VELTEK har brugt mange ressourcer på
at danne netværk i Energistyrelsen, men sådan er spillet nu en gang, og vi er i
fuld gang med at skabe nye relationer til transport- og bygningsminister Hans
Christian Schmidt (V) samt direktionen for Trafik- og Byggestyrelsen. 

Først og fremmest er opgaven naturligvis at skabe fokus på vores
indsatsområder. Dernæst vil vi arbejde for at få mest mulig indflydelse på
fremtidens politiske rammer for branchen og vore medlemmer.

I denne udgave af VELTEK NYT inviterer vi til medlemsmøder, der
er opdateringer fra vores sektioner, og så kan du blive klogere på Folketingets
nye udvalgsformænd.

God læselyst.

Per Rømer Kofod

Adm. direktør

https://veltek.clients.ubivox.com/not_available_in_archive/


Medlemsmøder om udbud og compliance

I oktober afholdes medlemsmøder i Jylland og på Sjælland om
henholdsvis konkurrence- og udbudsret.
 
Danmark står foran implementeringen af en ny udbudslov, som forventes at træde
i kraft den 1. januar 2016. Eksperter fra Lett Advokater vil til møderne orientere
om det ny EU-direktiv, som danner ramme for loven, og pege på de områder hvor
der er nye eller ændrede krav og faldgruber.
 
Et kig på konkurrenceloven
Med Margrethe Vestager som konkurrencekomissær i EU er der fuld fokus på
compliance. Også i Danmark. Da loven trådte i kraft i juni 2013, varslede
myndighederne skærpede bøder og i værste fald fængselsstraf til de, som brød
loven, og advarslen har vist sig at holde stik. Compliance har førsteprioritet i alle
VELTEKs aktiviteter, og derfor finder vi det naturligt at lade en jurist give vore
medlemmer en praktisk introduktion til eller genopfriskning af reglerne.
 
Mødet i Jylland afholdes hos Teknologisk Institut i Aarhus den 22.
oktober 2015 kl. 13.30-16.00.

Mødet på Sjælland afholdes i Energiens Hus på Frederiksberg den 26.
oktober 2015 kl. 13.30-16.00.
 
Invitationer til vore medlemmer sendes ud per mail i uge 39.

Nyt fra AVA Sektionen



Forlængelse af VA-godkendelsesordningen til 1. juni 2016
Den ændrede GDV-bekendtgørelse, som trådte i kraft i maj 2015, blev hurtigt fulgt
op af informationsmøder, arrangeret af ENS og GDV-sekretariatet. Med udsigt til,
at to års efterslæb af godkendelser skulle falde på plads inden 1. oktober 2015,
fandt VELTEK det naturligt at spørge ind til Energistyrelsens plan B, såfremt det
viste sig umuligt at udstede de manglende godkendelser tids nok. Ventetider hos
laboratorierne, samt en del udestående svar fra GDV-sekretariatet gjorde, at vi
hen over sommeren rykkede ENS for svar, således at lovlige produkter ikke
pludselig per 1. oktober 2015 ville blive ulovlige på grund af en forsinket,
manglende godkendelse.

ENS bad brancheforeningerne om at undersøge omfanget af produkter, som
tidsmæssigt var umulige at få godkendt efter de nye regler, og selvom svarfristen
var knap et døgn, vendte hele 14 medlemmer af AVA Sektionen prompte tilbage,
og vi kunne derfor, som den eneste part i sagen, fremlægge vores estimat for
ENS.

Det er med stor tilfredshed, at VELTEK har modtaget høring om forlængelse af VA-
godkendelsesordningen til 1. juni 2016. ENS har lyttet til branchen, og vi håber,
at høringsforlaget går problemfrit igennem.

AVA Sektionens bestyrelse holder strategimøde i løbet af efteråret 2015, hvor
blandt andet status på GDV-ordningen vil blive behandlet.

Nyt fra VELTEK Digital

Stor medlemstilgang i VELTEK Digital
VELTEK Digital har de sidste måneder fået ni nye medlemsvirksomheder, og flere
bekræftede medlemsskaber er på vej. Den store interesse kommer i kølvandet af,



at grossister og leverandører i VELTEK Digital, som står i spidsen for ETIM i
Danmark, er enedes om en fælles standard for stamdata og udveksling af disse.

Vi byder velkommen til Thürmer Tools Aps, Servodan A/S, NKT Cables Group A/S,
Rehau A/S, Wexøe A/S, Legrand International A/S, DJ Supply A/S, Viega samt
HellermannTyton Danmark A/S.

Stor tilslutning til informationsmøder om ETIM
I slutningen af august gennemførte VELTEK Digital to informationsmøder med 160
deltagere fra 120 virksomheder om ETIM-standarden for stamdata, BMEcat
udvekslingsformatet og den proces, som fem grossister er påbegyndt henimod
implementeringen af fælles standarder for håndteringen af stamdata. Arbejdet
med den fælles stamdata-strategi er ved at få momentum. På møderne blev
beslutningen om at harmonisere arbejdet med stamdata modtaget rigtigt positivt,
og det stod klart, at processen for mange leverandører vil blive lettet af, at de
allerede levererer ETIM-data i BMEcat format på andre markeder end det danske,
eksempelvis i Tyskland eller Holland.

Datoer fastlagt for næste runde informationsmøder
Datoerne for de næste informationsmøder vedrørende ETIM er fastlagt til den 6.
oktober 2015 i Glostrup og den 7. oktober 2015 i Kolding. Der vil blive udsendt
invitationer til møderne i løbet af uge 37.

Hvis du er interesseret i at høre mere om ETIM, kan du kontakte Dennis Lund på
dennis@veltek.dk eller telefon 33 34 30 51.

Nyt fra Importør Sektionen

Ny kurs for importørerne
Tiderne skifter, og det gør sektionernes opgaver også i takt med udviklingen.
Bestyrelsen i Importørsektionen har stillet sig selv det spørgsmål, om
importørernes oprindelige rolle har ændret sig i en sådan grad, at det er tid til at
justere på sektionens fokusområder, og har derfor begyndt en strategiproces som
skal løbe henover vinteren. 

For at sikre det bedst mulige grundlag for sektionens fremtidige virke vil
medlemmer ultimo 2015 blive inviteret til at svare på en
spørgeskemaundersøgelse, hvis resultater vil danne grundlag for en ny strategi.

Nyt fra Elteknisk Sektion

mailto:dennis@veltek.dk


Høring af elsikkerhedsloven forsinket
1. januar 2016 træder elsikkerhedsloven i kraft. Det forventes, at loven vil gøre op
med en lang række danske særregler, men det er endnu ukendt i hvilket omfang.
Det skyldes blandt andet, at høringen, som efter planen skulle udsendes af
Sikkerhedsstyrelsen i august 2015, har ladet vente på sig.
VELTEK har sammen med TEKNIQ gjort SIK opmærksom på, at der, grundet den
meget korte periode mellem høring og ikrafttrædelsesdato, kan opstå problemer
med implementeringen, da branchen ikke får tilstrækkelig tid til at tilpasse sig
ændringerne.

DTS får en afløser
Ved indgangen til 2016 nedlægges Det Tekniske Sikkerhedsråd (DTS) under
Sikkerhedsstyrelsen, hvor VELTEK har et sæde. DTS erstattes af Rådet for El- og
Gasteknisk Sikkerhed, som vil have færre medlemmer end DTS. Det er Erhvervs- og
Vækstministeren, der udpeger det nye råds medlemmer. VELTEK opfylder
kriterierne for at blive medlem og mener, at det er naturligt at vore medlemmers
store viden om og erfaring med elsikkerhed videregives i dette forum, men det er
endnu uvidst, om vi indstilles til et sæde.

Forarbejdet til DS/EN 50575 lader vente på sig
I juli måned 2015 offentliggjorde EU-Kommissionen, at standarden for
stærkstrøms-, signal- og kommunikationskabler til byggeri (DS/EN 50575) per 1.
december 2015 ændrer status til harmoniseret standard med overgangsperiode
indtil 1. december 2016. VELTEK har siden januar 2015 været i dialog med
Energistyrelsen, som på daværende tidspunkt var ansvarlig myndighed på
området, for at få sat gang i det forberedende arbejde, herunder udarbejdelse af
en eksempelsamling. ENS nåede ikke at igangsætte arbejdet inden
folketingsvalget, og regeringsskiftet har medført, at ressortområdet er flyttet
til Trafik- og Bygningsstyrelsen. VELTEK er i dialog med Trafik- og Byggestyrelsen
for at få eksempelsamlingen udarbejdet hurtigst muligt.

EL & TEKNIK '16

Flere debutanter i messekomitéen for EL & TEKNIK

For at sikre, at EL & TEKNIK-messen udvikler sig og lever op til udstillernes



forventninger, er der nedsat en messekomité, som løbende mødes med Dansk
Energi og VELTEK. Dansk Elforbund samt Philips Denmark Lighting er netop trådt
ind i messekomitéen, som derudover består af repræsentanter fra Eaton Electric,
Hans Følsgaard, OCC, ABB, Kamstrup, Arbejdsgiverne, nkt cables og TEKNIQ.

VELTEK og Dansk Energi slår dørene op til EL & TEKNIK-messen fra den 10. til den
12. maj 2016.

Nyt fra ENS

EU har godkendt PSO-lempelser for 1,1 mia. kroner og energitunge virksomheder
som cementfabrikker og jernstøberier får nu mulighed for tilskud, så deres
konkurrenceevne ikke svækkes af PSO-afgifter.

Ny rapport viser, at effekttilstrækkeligheden i elsystemet er god, men særligt i
Østdanmark kan den blive udfordret efter 2020.

Mange danske virksomheder har gennemført eller er godt igang med at
gennemføre energibesparelser. Tre nye undersøgelser fra Energistyrelsen viser
imidlertid, at der fortsat er masser at tage fat på. Blandt andet kan Handel og
Service-branchen, som står for 9 % af det samlede besparelsespotentiale, med
fordel sætte fokus på rumvarme, belysning og køling/ventilation, lyder det blandt
andet i undersøgelserne.

VE til proces-ordningen er godt på vej til at opfylde de opstillede målsætninger for
fortrængning af fossilt brændsel, CO2-reduktion og øget VE i 2012 som følge af
konvertering af virksomhedernes procesenergi, viser en evaluering.

Virksomheder i el- og naturgassektoren har et fornuftigt sikkerhedsniveau, når det
kommer til it-sikkerhed, men der er rum til forbedring, fastslår en undersøgelse,
som Energistyrelsen har bestilt.

Energistyrelsen afholder den 1. og 8. oktober 2015 informationsmøder om den
nye tilskudsordning til elintensive virksomheder samt om VE til procesordningen,
som yder anlægsstøtte til omlægning af procesenergi fra fossilt til vedvarende
energi (VE) eller fjernvarme. Læs mere her.

Kort nyt

http://www.elogteknikmessen.dk/
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/Nyheder/2015/elforsyningssikkerhed_i_danmark_final_web.pdf
http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/danske-virksomheder-stadig-masser-potentiale-energibesparelser
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/indsats-virksomheder-0/omstilling-ve-erhverv/faktaark_evaluering.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/Nyheder/2015/pwc_rapport_-_it-modenhedsundersoegelse_052015.pdf
http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/invitation-informationsmoeder-nye-tilskudsordning-elintensive-virksomheder


VELTEK har udbygget samarbejdet med Danvak på HVAC-området og kan derfor
tilbyde vores medlemmer 10% udstillerrabat på standpladser til Clima 2016, den
12. REHVA verdenskongress, som sætter fokus på HVAC, VE og energieffektivitet.
Du får yderligere information på www.clima16.org eller ved at kontakte Else Hertoft
på ehe@akkc.dk.
 
Ostnor Danmark er flyttet til nye og større lokaler på Abildager 26 i Brøndby. Her
samles de tre brands Damixa, FM Mattsson og Mora Armatur. Damixas produktion
og hovedkontor forbliver i Odense, hvor brandet har produceret vandhaner i over
83 år.
 
Geberit Gruppen overtager fra årsskiftet salget af alle Ifö-produkter i Danmark fra
Max Sibbern. Overtagelsen sker som et led i Geberits opkøb af Sanitec-koncernen
tidligere på året.
 
2/3 af de kommunale kloakker er i så dårlig stand, at de bør renoveres inden for 1-
2 år. Ellers kommer sammenfaldne kloakker til at koste skatteyderne langt flere
penge end nødvendigt. Det skriver Mestertidende.

Folketinget har fået en række nye udvalgsformænd. Kommunaludvalget og By-
Boligudvalget er blevet lukket, mens Miljøudvalget og Fødevareudvalget er blevet
slået sammen. Du kan finde oversigten her.
 
Danfoss etablerer sit første egentlige Bruxelles-kontor. I dag er en meget stor del
af Danfoss' markeder påvirket af direktiver for blandt andet energieffektivitet,
bygninger, regulering af kølemidler samt energi- og miljømærkning, og med mere
end 40% af den samlede omsætning i Europa danner EU en vigtig ramme for
koncernen. Bruxelles-kontoret vil blive ledet af franske Alix Chambris, der tidligere
har arbejdet med public affairs hos dækproducenten Michelin og det franske
postvæsen.
 
 
 

Branchenyt

http://www.clima16.org
mailto:ehe@akkc.dk
http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg.aspx


Philips Lighting Nordic har ansat Henrik
Nørgaard (52) som Nordic Marketing
Director. Han sættes i spidsen for at
videreudvikle og transformere Philips
Lighting Nordic's marketingsstrategi og
optimere koncernens digitale platforme.
Henrik Nørgaard kommer senest fra en
stilling som partner og konsulent hos
Momento Consulting, hvor han rådgav
større danske virksomheder med at
optimere deres forretningsstrategier.

Grundfos har hentet franskmanden
Stéphane Simonetta (43) ind som
koncerndirektør for operationsdelen af
Grundfos. Han har omfattende erfaring
inden for supply chain og lean-produktion,
senest fra Honeywell Transportation
Systems, hvor han var head of supply
chain i koncernens afdeling i Schweiz og
siden VP of operations i Shanghai.
Stéphan Simonetta er født i Frankrig og
har en mastergrad i industrial engineering
og computer science.

ABB har ansat Lars H. Riis (40) som
salgsdirektør. Han får det overordnede
ansvar for salg til store dele af den danske
energisektor samt banenettet. Lars Riis
har en baggrund som ingeniør samt en
EBA fra VIA i Horsens. Han kommer senest
fra en stilling som salgschef hos Air Liquide
Danmark.

Ditte Hejberg Sorknæs (35) er ny
marketingschef hos afløbsproducenten
Unidrain. Hun får ansvaret for
markedsføring i både ind- og udland. Ditte
Hejberg Sorknæs, som er cand.merc. MCM
i økonomi og marketing, kommer fra en
stilling i pelsauktionshuset Kopenhagen
Fur, hvor hun i mere end 10 år arbejdede
med B2B-markedsføring.

Kontakt os, hvis du har en god idé eller en spændende historie til nyhedsbrevet!

VELTEK, Vodroffsvej 59, 2., 1900 Frederiksberg C - Tlf: 33 32 14 00 - www.veltek.dk
Ansvarshavende redaktør: Per Rømer Kofod - Redaktion: Nana Vogelbein
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Klik her hvis du ønsker at framelde dig
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