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Drop hasardspillet med det grønne fundament
Kære læser.

Stramme rammer og klare prioriteter.
Sådan lyder overskriften på regeringens finanslovsudspil.

De stramme rammer og klare prioriteter har erhvervslivet mærket rigeligt til de
seneste år, omend det nok er nogle andre slags, end dem, der hentydes til i
udspillet. 

Mængden af bureaukrati herhjemme er steget så voldsomt, at vilkårene for at
udvikle, producere og sætte grøn teknologi på markedet er væsentligt
forringet set i et konkurrencemæssigt perspektiv. 
Rammerne er ganske enkelt for stramme og rigide. 

Overimplementering af EU-regler, træghed og dansk særlovgivning har gjort
livet unødigt surt for den tekniske branche, der står bag netop de
produkter, som fremtidens intelligente netværk (og klimaet) er helt afhængig
af. 

Vi har prøvet at råbe politikerne op. Forgæves. 
Prioriteterne forbliver uændrede.

Nutidens danske brand og den fremtidige velfærd er i høj grad bundet op på
vores førende viden, forskning og teknologi inden for energibesparelser og
ressourceeffektivitet. Derfor skal vi ikke slå bremsen i, men i stedet sørge for
at skabe vækst og innovation gennem langtidsholdbare, grønne
arbejdspladser, og drage fordel af det moment og forspring som danske
producenter og forskere har været med til at skabe.
 
Vi skal leve af vores grønne fundament i verdensklasse - ikke spille hasard med
det.
 
 
I denne udgave af VELTEK NYT kan du læse om et spændende tiltag, der får sin
debut til EL & TEKNIK '16, blive opdateret på, hvad der sker i vores sektioner,
og få datoen for den næste ordinære generalforsamling.
 
God læselyst.
 
 

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


Per Rømer Kofod

Adm. direktør

Vigtig viden om udbud og compliance

VELTEKs medlemsmøder den 22. og 26. oktober 2015 i henholdsvis Jylland
og på Sjælland gjorde deltagerne klogere på de højaktuelle emner
udbudslov og konkurrenceret.
 
Hvad er procedurerne i forbindelse med et udbud, og hvorfor er
konkurrencereglerne så vigtige? 
De spørgsmål og mange flere fik medlemmerne juridisk svar på under de nyligt
afholdte medlemsmøder.
 
Se præsentationer, cases samt Q&A fra møderne  (kræver login)
 
VELTEK-medlemmer kan få oprettet login ved at kontakte sekretær Vibeke Olufsen,
vo@veltek.dk
 

Ordinær generalforsamling 2016

http://www.veltek.dk/materiale-om-udbud-konkurrenceret-og-compliance/
mailto:vo@veltek.dk


Der afholdes ordinær generalforsamling for VELTEK samt sektioner fredag den 27.
maj 2016.
 
Nærmere information følger, men reservér allerede nu dagen i din kalender.

Nyt fra AVA Sektionen

Efterlevelsesordning ej længere helt ude i kulden 
I kølvandet på den administrative forlængelse af toksikologiske VA-godkendelser
indtil den 1. juni 2016 blev de medarbejdere i Energistyrelsen, som arbejder med
GDV-ordningen, overflyttet til Trafik- og Byggestyrelsen sammen med
ressortområderne bygninger og byggevarer. 
Kontorchef i Trafik- og Byggestyrelsen Marie Louise Hansen har udtalt, at styrelsen
vil kigge på, om det er muligt at erstatte GDV-ordningen med den
efterlevelsesordning, som VELTEK er stor fortaler for. Vores holdning er, at
efterlevelsesordningen vil give dynamik i branchen og gøre produkternes vej til
markedet markant kortere. 
Når vi medio november 2015 holder møde med Trafik- og Byggestyrelsen vil vores
fokus imidlertid være, hvordan - og om - GDV-sekretariatet inden den 1. juni 2016
kan nå at arbejde sig igennem den store bunke af ansøgninger, der er strandet i
sekretariatet de seneste år.
 
TEKNIQ har bragt en artikel om GDV-ordningen på side 22 af november-udgaven af
Dansk VVS, hvori VELTEK udtaler sig.
 

Nyt fra VELTEK Digital

http://ipaper.ipapercms.dk/TEKNIQ/DanskVVS2015/November2015DanskVVS/


Dansk oversættelse af ETIM-standarden offentliggjort
Nu kan alle medlemmer klassificere deres produkter efter ETIM-standarden i en
dansk oversættelse. Foreløbig er den del af standarden, der vedrører el-
produkter, oversat, men inden udgangen af november måned forventes hele
standarden, vvs-klasserne inklusiv, at være klar. 
Oversættelsen kan findes på ETIM Internationals værktøj til klassificering af
produkter på adressen http://prod.etim-international.com/   

Nyt medlem af ETIM Styregruppen 
DJ Supply indtræder som nyt medlem af styregruppen for ETIM Danmark. DJ Supply
er et medlemsejet kædesamarbejde inden for områderne vvs, stål og
værktøj/tekniske artikler. Det ejes af 38 selvstændige handels- og
grossistvirksomheder, der tilsammen har 59 udsalgssteder i Danmark. Se, hvem
der iøvrigt sidder i ETIM Danmarks styregruppe.
 
ETIM Danmark på LinkedIn 
Nu kan du få løbende opdateringer om stort og småt i relation til introduktionen af
ETIM-standarden i Danmark ved at følge vores side på LinkedIn. Du finder siden
ved at søge efter ETIM Danmark i søgefeltet på LinkedIn, eller ved at klikke her.  

ETIM Danmark får egen hjemmeside 
I lighed med ETIM i de øvrige europæiske lande har ETIM Danmark fået egen
hjemmeside på adressen www.etim.dk. 
Formålet med siden er at formidle grundlæggende information om standarden og
give adgang til at downloade specifikationer og beskrivelser. En online
informationsbrochure om ETIM, med andre ord.
Deling af nyheder, dialog og medlemsinformation kommer imidlertid til at foregå
på www.veltek.dk/digital og på ETIM Danmarks side på LinkedIn. 

Nyt IT-værktøj til eksport af data tilbydes 
VELTEK Digital kan nu tilbyde alle medlemmer en softwarepakke, der kan hjælpe
med at importere stamdata fra Excel-filer og efterfølgende bearbejde og
eksportere disse i det BMEcat format, der bliver standarden på el- og vvs-området
i løbet af det kommende års tid. 
Produktet er tysk-udviklet, hedder EPROcat og kan købes til priser fra ca. kr. 6.000
gennem VELTEK Digital. Al henvendelse skal ske til VELTEK Digital per mail til
digital@veltek.dk. 

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

http://www.etim.dk/etim-danmark/ 
https://www.linkedin.com/company/etim-danmark 
http://www.etim.dk
http://www.veltek.dk/digital
mailto:digital@veltek.dk
mailto:dennis@veltek.dk


Positive toner på hi 2015
Mange af Importørsektionens medlemmer udstillede på hi teknologi- og
industrimessen og havde en rigtig god oplevelse og et godt udbytte. Helt på linje
med VELTEKs erfaringer fra VVS-messen i foråret er optimismen og interessen for
at gæste fagmesser tilbage for fuld kraft. Det lover godt for den kommende EL &
TEKNIK '16.

Ny kurs for sektionen
På bestyrelsens sommermøde blev det besluttet at revidere Importørsektionens
opgaver og profil. Sektionsformand Jørgen Stenberg, Hans Følsgaard A/S, vil i
samarbejde med Per Rømer Kofod udarbejde et forslag til sektionens fremtidige
virke. Forslaget skal ligge klart til behandling på et bestyrelsesmøde primo 2016.
Det betyder, at Importørsektionens planlagte medlemsundersøgelse sættes på
standby indtil videre.

Nyt fra Elteknisk Sektion

Høring af Elsikkerhedsloven lader fortsat vente på sig
I seneste nyhedsbrev i september kunne du læse, at høring af Elsikkerhedsloven,
som efter planen skulle have været udsendt til høringsparterne i august måned,
stadig lod vente på sig. Det gør den fortsat.
Forsinkelsen af høringen er nu så grel, at vi formoder, at ikrafttrædelsesdatoen
den 1. januar 2016 udskydes, da det er indlysende, at branchen ikke vil have tid til
og mulighed for at omstille sig inden årsskiftet.

CPR - Kabelklasser DS/EN 50575 
VELTEK har været til møder med Trafik- og Byggestyrelsens direktion samt ledelsen
for den ansvarlige afdeling for CPR. Vi har udtrykt vores utilfredshed med den
langsommelige proces og vores bekymringer over, om branchen når at blive hørt,
inden den 1. december 2015, hvor standarden bliver harmoniseret. 
På mødet med afdelingsledelsen blev vi stillet i udsigt, at der ikke kommer
ændringer, som vil påvirke det danske marked generelt, samt at VELTEK vil blive
hørt allerede fra den tidlige analysefase. 
VELTEK har efterfølgende holdt møde med DBI, der har fået til opgave at stå for
det brandtekniske analysearbejde, som skal indgå i grundlaget for styrelsens
videre arbejde. Vi inviterede NKT og Nexans med til mødet for at sikre et højt
niveau af fagekspertise.

Arbejdet med kabelklasserne er kun lige begyndt, og vi følger naturligvis sagen,
hvis fremtidige forløb og tidsplan vi føler os trygge ved, tæt.



EL & TEKNIK '16

Innovation, netværk og Fagligt Forum i Hal B 
Dansk Energi og VELTEK arbejder på højtryk for at udvikle messen og har flere nye
initiativer i støbeskeen. Som et led i fornyelsesprocessen vil Hal B i 2016
udelukkende blive brugt som hjemsted for innovation, netværk og faglighed, og
der vil ikke være udstillere i traditionel forstand i hallen. 
Der er fortsat nogle elementer og aftaler, som mangler at falde på plads,
før hallens nye design afsløres, men arrangørerne har løftet sløret for, at
Energiens Torv i 2016 opstår i et nyt format og under navnet Fagligt Forum, hvor
keynote-talere vil inspirere og opdatere de besøgende inden for højaktuelle emner
som energieffektivisering, lovgivning og forretningsudvikling.
 
På forkant med fremtiden
130 udstillere har i skrivende stund meldt deres ankomst, og der tikker hver uge
henvendelser fra nye firmaer, som er interesseret i at deltage på messen, ind.
Interessen for EL & TEKNIK '16, som har fået undertitlen 'På forkant med
fremtiden', er støt stigende og positiv, og der er på nuværende tidspunkt solgt
flere stande end på samme tid før 2014-messen.
 
Den bedste messe af sin slags
Grossisterne Lemvigh-Müller og Solar har valgt ikke at udstille. Det skal ikke ses
som en boykot, men som et ønske fra grossisternes side om at afprøve nye
strategier. Morten Trolle, adm. direktør for Lemvigh-Müller, siger: 

”Vi mener, at EL & TEKNIK er yderst relevant for vore leverandører til at promovere
deres produkter, samtidig med at de er i direkte dialog med brugerne af
produkterne. Vi vil nu og i fremtiden bakke op om EL & TEKNIK, da vi mener, at
messen er den absolut bedste af sin slags i Danmark.” 

Han understreger, at LMs fravær af stand ikke får indflydelse på antallet af
medarbejderbesøg og aktiviteter med og uden kunder, som virksomheden vil
gennemføre i forbindelse med messen. Også Solar vil gæste EL & TEKNIK ’16,
fastslår Jens Andersen, adm. direktør, og uddyber: 

”Solar har valgt at fokusere 100 % på vore webbaserede kundeløsninger i 2016,
hvorfor vi ikke udstiller på El & TEKNIK. Vi vil være til stede i en anden rolle end
hidtil, nemlig som besøgende, for vi anser messen som et godt forum for at
netværke med vores leverandører og vores kunder frem for alt.”  
 
EL & TEKNIK ’16 foregår i OCC fra den 10. -12. maj.

Nyt fra ENS

Energistyrelsen holder konference om effektiv energirenovering mandag den 23.
november 2015 på Hotel Nyborg Strand. Blandt indlægsholderne er Energi-,
forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt. Konferencen, der er
gratis, varer fra kl. 9-15.
 
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt har fremsat lovforslag
om, at de høje afregningspriser for husstandsvindmøller gradvist skal aftrappes.

http://www.elogteknikmessen.dk
http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/konference-bedrebolig-effektiv-energirenovering
http://www.hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/58857


Lovforslaget kan få betydning for dem, der har søgt tilsagn efter den 21. oktober
2015.
 
En butikskontrol foretaget af Energistyrelsen viser, at ti procent af hårde
hvidevarer og andre energimærkede produkter i butikker er fejlmærkede. Fejlene
beror oftest på manglende energimærkning og ikke på fejl i energimærkernes
information. Forbrugerne kan derfor trygt benytte energimærket som vejviser til
energieffektive produkter, mener Energistyrelsen.
 
Danmark er et af de førende lande i verden, når det kommer til den grønne
omstilling. Det er der bare mange danskere, som ikke er klar over. Ny kampagne
fra Energistyrelsen skal give danskerne mere viden om omstillingen.
 
Københavns Erhvervsakademi tilbyder ny uddannelse af energikonsulenter og
BedreBolig-rådgivere i samarbejde med Energistyrelsen. Initiativet er ét af syv, som
styrelsen fremlagde i april 2015 for at hæve kvaliteten af
energimærkningsrapporterne.
 
51 medarbejdere fra Energistyrelsen flyttes til Esbjerg, som led i bestræbelserne
på at styrke byens faglige kompetencer på energiområdet. Opgaverne fra
Energistyrelsen relaterer sig til administration af CO2-kvoter, tilskudspuljen for
vedvarende energi til proces, energimærkning og EUDP.
 
 
 
 
 

Kort nyt

Fire ud af 10 danskere over 50 år forventer at udnytte håndværkerfradraget i
2015, viser en undersøgelse fortaget af Epinion for Deloitte. Fradraget er langt
mere populært blandt ældre vælgere end hos de yngre.
 
Connie Hedegaard er ny formand for den grønne tænketank CONCITO. Den
tidligere EU-kommissær og minister er glad for at få mulighed for at bringe sin

http://nyenergi.nu/
http://www.kea.dk/kompetence/forside/teknik-byggeri-og-produktion/bbogemo0/


erfaring og viden ind i arbejdet for tænketanken, som siden stiftelsen i 2008 har
haft til formål at medvirke til en lavere udledning af drivhusgasser og en
begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarming.
 
831 unge begyndte efter sommerferien på den nye elektrikeruddannelses 20 uger
lange grundforløb. Dermed er elektrikeruddannelsen den næstmest populære af
de 104 erhvervsuddannelser, kun overgået af detailhandlen. Det skriver TEKNIQ.
 
Retten i Hillerød har dømt et tømrerfirma fra Allerød for at have overtrådt
konkurrenceloven i den såkaldte byggekartelsag. Tømrerfirmaet skal betale
400.000 kroner i bøde. Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og
International Kriminalitet, bedre kendt som Bagmandspolitiet, gik efter en
bødestraf på 550.000 kroner. Sagen er den første af syv, der bringes for retten,
og sagskomplekset involverer en lang række håndværkerfirmaer, som er tiltalt for
at have skruet priserne kunstigt op og delt overprisen mellem sig.

Branchenyt

John Simonsen (53) er ny økonomidirektør
hos Hans Følsgaard. Han har en fortid hos
blandt andre Interrol Joki A/S og Applus
Danmarks A/S. Hos Hans Følsgaard får
John Simonsen ansvaret for økonomi, IT og
logistik og skal være med til at udvikle
virksomheden inden for IT- og logistik-
området.

Schneider Electric har udnævnt Niels
Svenningsen til Zone President for de
nordiske og baltiske lande. Han får det
overordnede ansvar for at drive den
strategiske og operationelle udvikling med
et stærkt fokus på intelligente produkter
og løsninger. Niels Svenningsen skal sikre
vækst og større markedsandele i tæt
samarbejde med partnere, kunder
og zonens 4000 medarbejdere. Han har
stor ledererfaring fra en række
internationale virksomheder. 

Dennis Jeppesen er udnævnt til salgschef
for Solars nye segment, Klima og Energi.
Området har højt fokus hos virksomheden,
som med det nye segment ønsker at
styrke sin position. Dennis Jeppesen har
siden 2010 været ansat i en række
stillinger hos Solar, senest som
markedschef for VVS, VE og ventilation.



Viega udvider den danske organisation
med Benjamin Kristensen, der som ny
distriktschef får ansvaret for vvs-
installatører og grossister på Sjælland,
Lolland-Falster og Bornholm. Han har en
baggrund som vvs-installatør og kommer
fra en stilling som salgskonsulent hos
Sanistål. Den tidligere distriktschef,
Flemming Sylvest Larsen, overgår til en ny
funktion som teknisk manager for
rådgivende ingeniører og
projektentreprenører.

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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