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Når et vindue lukkes, åbnes et andet
Kære læser.

Mens regeringens finanslov om ikke lukkede, så i hvert fald satte
udviklingsvinduet for energieffektive teknologier på klem, ser det nu ud til, at
vores grønne løsninger kan få en håndsrækning fra eksportmarkederne. 

Den ny COP21-aftale forpligter landene, og resultatet vil blive en intensiveret
søgen efter midler til at nå målene. Det bliver vanskeligt at komme uden om
dansk energiteknologi, som ligger godt til allerforrest i feltet. 

Der er altså på ny god grund til optimisme, når det i højere grad de kommende
år bliver markederne, der efterspørger vores tekniske løsninger. 

Skiftet fra push til pull stiller andre og nye krav til samarbejdet mellem
erhvervslivet og den politiske verden. Lad os håbe, at dialogen bliver god og
givtig. 

Det er altafgørende for vores indenlandske økonomi og hele verdens klima, at
Danmarks bevarer og udbygger sin grønne position og know-how.
 
I denne udgave af VELTEK NYT kan du blive klogere på, hvad den nye lov om
ansættelsesklausuler indebærer, læse om en økonomisk model, der netop skal
øge interessen for grøn, dansk teknologi og tage et kig på Energistatistik
2014, hvoraf man kan læse, at VE nu dækker mere end halvdelen af vores
elforbrug.
 
God læselyst.
 

Per Rømer Kofod

Adm. direktør

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


Velkommen til VELTEK!

Honeywell A/S har meldt sig ind i VELTEK og AVA Sektionen.

Velkommen til.

Hilsen fra sekretariatet

Sekretariatet ønsker dig, dine kolleger og din familie en rigtig glædelig jul og et
lykkebringende nytår.
 
Vi holder lukket mellem jul og nytår, men er tilbage den 4. januar 2016.

http://www.honeywell-ecc.dk


Lov om ansættelsesklausuler strammes

Fra den 1. januar bliver det dyrere at indgå konkurrence- og
kundeklausuler, efter at Folketinget har vedtaget ny lov om
ansættelsesklausuler.
 
Loven, som omfatter alle lønmodtagere, også ikke-funktionærer, begrænser
virksomheders muligheder for at indgå konkurrence-, kunde- og jobklausuler.

Det vil fortsat være muligt for virksomheder at beskytte deres
forretningshemmeligheder ved at bruge ansættelsesklausuler som kundeklausuler
og konkurrenceklausuler. Men kravene for at bruge klausulerne strammes, så
virksomhederne motiveres til at vælge kortvarige ansættelsesklausuler. Samtidig
må klausulerne maksimalt vare i 12 måneder, efter at medarbejderen har fratrådt
sin stilling, og kan først gælde efter seks måneders ansættelse.
 
Loven betyder også, at nye aftaler om jobklausuler forbydes, og eksisterende
aftaler om jobklausuler gøres ugyldige efter en overgangsperiode på fem år fra
lovens ikrafttræden. På den måde får de berørte parter mulighed for at indrette
sig på de nye regler.
 
Læs mere her.

Nyt fra AVA Sektionen

http://bm.dk/da/Aktuelt/Nyheder/Arkiv/2015/12/Bredt flertal vedtager ny lov om ansattelsesklausuler.aspx#


Myndighederne på kontrolbesøg
Markedskontrollen på GDV-området er iværksat. Får et medlem i den forbindelse
problemer, fordi en godkendelse er blevet forsinket i GDV-sekretariatet, er I
velkomne til at rette henvendelse til VELTEK, som vil assistere jer i dialogen med
myndighederne.
 
GDV er tungt for AVA
2015 har grundet GDV været lige så arbejdskrævende og udfordrende for
sektionen som det foregående år. Med årets positive resultater har AVA dog vist,
at når vi står sammen og er proaktive, bliver der også lyttet til os. Arbejdet med
GDV er langt fra færdigt, så vi fortsætter, hvor vi slap, i 2016. 

Nye fokusområder
I det nye år vil AVA Sektionen også rette fokus mod filter-området, som er i vækst.
Desværre er lovgivningen ikke entydig.
Forretningsområdet ”offentlig vandforsyning og spildevand” har længe oplevet, at
kravene til dokumentation for at kunne byde på offentlige udbud er i kraftig
stigning. Omkostningerne er i flere tilfælde så høje, at VELTEK vurderer, at det
skader konkurrencen, da de høje omkostninger kan begrænse antallet af
udbydere. 
VELTEK tager i 2016 sagen op med DANVA og Kommunernes Landsforening med
henblik på at drøfte et fornuftigt leje til dokumentationskrav.

Nyt fra VELTEK Digital

VVS-oversættelse er klar 
I seneste nyhedsbrev annoncerede vi, at ETIM-standarden for el-produkter var
oversat til dansk. Nu kan vi med glæde meddele, at det samme gør sig gældende
for vvs-produkterne. Oversættelsen skal gennemgås herhjemme, hvorefter den vil



blive gjort tilgængelig i ETIM Internationals klassifikationsværktøj.   
 
Medlemsfremgang på 43% 
VELTEK Digital byder Vanpee A/S velkommen som nyt medlem. Dermed kan
sektionen glæde sig over en markant medlemsfremgang på hele 43% i andet
halvår af 2015. Fremgangen skyldes især den brede opbakning til vores arbejde
med at sikre fælles standarder for håndtering af stamdata i el- og vvs-brancherne.
Med Vanpees indtræden har VELTEK Digital 42 medlemsvirksomheder.
 
Grossister klar til ETIM Q1 2016 
Som de første grossister forventes Solar og Lemvigh-Müller at blive klar til at
modtage ETIM-stamdata fra leverandørerne i begyndelsen af 2016. Mindst 20
leverandører følger trop og bliver klar med ETIM-data inden sommerferien, er
håbet. Det drejer sig i første omgang om virksomheder, der har ETIM-data i andre
europæiske afdelinger, og derfor relativt enkelt kan levere data i den nye kvalitet.
Den vigtigste forandring bliver, at produkternes egenskaber/features med ETIM-
standarden trækkes ud af beskrivelsesfeltet og dokumenteres én for én på felt-
niveau.
 
Individuelle handlingsplaner for medlemsvirksomheder 
De næste seks måneder vil VELTEK Digital fokusere på at udarbejde individuelle
handlings- og køreplaner sammen med hver enkelt medlemsvirksomhed i forhold til
implementering af ETIM-standarden i virksomhedernes produktdata. 
Hvis din virksomhed er interesseret i at komme igang, men endnu ikke har fået en
henvendelse fra sekretariatet, kan du kontakte os per mail til digital@veltek.dk.
 

Nyt fra Importør Sektionen

Nyt år, ny strategi
Når Importør Sektionens bestyrelse mødes i begyndelsen af det nye år, er det
vigtigste punkt på dagsordenen arbejdet med at udarbejde en ny strategi og
revidere sektionens opgave og profil. Sektionsmedlemmer vil naturligvis blive
orienteret løbende.

Nyt fra Elteknisk Sektion

Kabelklasser strammes formentlig ikke

mailto:digital@veltek.dk


VELTEK er blevet inviteret til møde med Trafik- og Byggestyrelsen om
harmonisering af EN 50 575 medio januar, hvorefter vi forventer at sagen kommer
i offentlig høring. Harmoniseringen af EN 50 575 er blevet udsat fra 1. december
2015 til 1. juli 2016.
Vi har i indeværende år arbejdet for at bremse omfattende stramninger af
kabelklasserne, og det ser ud til, at vores indsats lykkes. 

Samarbejde med TEKNIQ
TEKNIQ og VELTEK er gået sammen om at få udarbejdet en rapport om
energioptimering af tekniske installationer. Formålet med rapporten, der forventes
færdig primo marts 2016, er at sætte fokus på teknisk energirenovering med kort
tilbagebetalingstid og højt afkast. Rapporten skal inspirere bygherrer til at
prioritere tekniske installationer ved energirenovering af bygninger, og skal
samtidig sørge for at politikere får en mere nuanceret tilgang til energirenovering
af bygninger. 

EL & TEKNIK '16

Med mindre end fem måneder til EL & TEKNIK ’16 begynder der så småt at
tegne sig et billede af en messe, der bliver fuldt booket.

Det skærpede faglige fokus har tiltrukket flere nye udstillere, og Danmarks største
elfagmesse har desuden indgået et samarbejde med IDA Elteknik, der beskæftiger
sig med praktiske anvendelser inden for hele det elektrotekniske område, blandt
andet elektriske energisystemer, bæredygtig energi, Smart Grids, elektriske
komponenter og installationer samt automation. Samarbejdet mangler endnu at
blive helt formaliseret, men sikkert er det, at IDA Elteknik vil afholde en række
møder under messen, og at flere ingeniører vil være at finde blandt de
besøgende.

Ny viden og skarpe kompetencer 
Cirka 800 elever under uddannelse til elektriker, elinstallatør eller energiteknolog
deltager i messens studiedag, som afholdes den 10. maj 2016. Seks udstillere,
der sponsorerer studiedagen, vil holde faglige oplæg for eleverne, som dermed
tilegner sig den nyeste viden inden for forskellige områder, samtidig med at de får
opdateret deres kompetencer.
 
Profilér din virksomhed 
Det er muligt at blive hovedsponsor af EL & TEKNIK 2016. Et sponsorat koster
20.000 kr. ekskl. moms og giver maksimal synlighed over for messens besøgende.
Hver sponsor leverer 3000 stk. keyhangers med eget logo, som de besøgende
modtager deres adgangskort i, og får sit logo trykt på den velkomstbrochure, der
uddeles i mere end 8000 eksemplarer ved indgangen. 
Kontakt messens kommunikations- og markedsføringsansvarlige, Nana Vogelbein,
på nv@veltek.dk, hvis din virksomhed er interesseret.
 
EL & TEKNIK ’16 afholdes i OCC fra tirsdag den 10. maj til og med torsdag den 12.
maj.

Nyt fra ENS

http://ida.dk/netvaerk/fag/it-tele-og-elektroteknik/ida-elteknik-0
http://www.elogteknikmessen.dk


Energistyrelsen og Branchefælleskabet for Intelligent Energi har samlet centrale
aktører i Danmark til en ny platform for arbejdet med smart energi. VELTEK er med,
når samarbejdet startes op den 7. januar 2016.
 
To nye analyser slår fast, at energirigtig renovering af boligen både betyder en
lavere varmeregning, øget konfort og en højere salgspris.
 
Det faktiske energiforbrug faldt med 2,7% i de første tre kvartaler af 2015 i forhold
til samme periode året før. Korrigeret for brændselsforbrug ved udenrigshandel
med el, faldt energiforbruget 0,8%, viser de seneste tal fra styrelsen.
 
Energistyrelsen præsenterede en ny økonomisk beregningsmodel for
internationale, grønne investeringer under COP21 i Paris. Modellen kan blandt
andet illustrere, hvordan det - målt på de gennemsnitlige energiomkostninger -
kan betale sig at investere i danske kvalitetsprodukter og skal medvirke til at
fremme eksporten af grøn teknologi.
 
Basisfremskrivning 2015 viser, at Danmarks samlede udledning af drivhusgasser
reduceres med 40% i 2020 i forhold til 1990. Fremskrivningen viser også, at
Danmark vil overopfylde EU-målet for VE og EU-målet om at nedbringe
udledningerne fra de ikke-kvoteomfattede sektorer i 2020.
 
Danmarks faktiske energiforbrug og CO2-udledningen faldt i 2014 til det laveste
niveau i nyere tid, og VE dækker nu mere end halvdelen af elforbruget, kan man
læse af Energistatistik 2014, som blev offentliggjort for nyligt.
 

Kort nyt

Ostnor Danmark og Damixa ændrer ved årsskiftet navn til FM Mattsson Mora Group
Danmark Aps. Navneændringen kommer som følge af en fusion mellem Damixa, FM
Mattsson og Mora Armatur.
 
Kamstrup har for nyligt ansat medarbejder nummer 1000. Alene i 2015 har den
østjyske teknologivirksomhed ansat over 100 medarbejdere.
 

http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/husets-energitilstand-betydning-boligpris-komfort
http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/energiforbruget-faldt-tre-foerste-kvartaler-2015
http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/opfoelgning-paa-paris-aftalen-danmark-fremviser-billigste-vej-groen
http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/basisfremskrivning-2015-danmarks-drivhusgasser-reduceres-40-pct-2020
http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/vedvarende-energi-daekker-mere-halvdelen-elforbruget


TEKNIQ opjusterer forventningerne til installationsbranchens omsætning og
forventer en vækst på 3,5% i 2015. Elbranchen vokser med 5%, mens vvs-
branchen vokser 2%.
 
EU-krav til opvarmning og nedkøling af bygninger kan blive et væksteventyr for
danske virksomheder, skriver Børsen.
 
Klimarådets første rapport langer ud efter regeringen. Rådet mener, at der er en
klar samfundsmæssig gevinst ved at fastholde et højere klimamål, lyder det blandt
andet.

Branchenyt

Mogens Brusgaard er blevet
administrerende direktør hos Wexøe. Han
har de seneste 8 1/2 år været
salgsdirektør i virksomheden. Det bliver
Mogens Brusgaards væsentligste opgave
at sikre, at de store investeringer i blandt
andet produktudvikling og ny
industriorganisation, som Wexøe har
foretaget de seneste år, bringer værdi til
såvel marked som virksomhedens
aktionærer. Mogens Brusgaard afløser
Søren Heinrichsen, der fortsætter som
administrerende direktør for
moderselskabet Wexøe Holding og medlem
af bestyrelsen i de fire datterselskaber.

Jesper Amsinck er blevet ansat som ny salgschef
for Solars industrikunder i region Øst. Han
kommer fra en stilling som account manager hos
Rockwell Automation og har tidligere haft andre
stillinger inden for salg og product management.
Solar Industri leverer dagligt kundetilpassede
løsninger til Solar Danmarks industrielle kunder.

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

Klik her hvis du ønsker at framelde dig

http://www.tekniq.dk/presse/pressemeddelelser/2015/november/vaekst2015og2016
http://borsen.dk/nyheder/avisen/artikel/11/125805/artikel.html
http://klimaradet.dk/rapporter/omstilling-med-omtanke
mailto:nv@veltek.dk
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