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Kære læser. 

2016 satte en tyk streg under, at VELTEK klæder medlemsvirksomheder på til
bedre at agere i markedet. Det klareste eksempel er nok vores AVA Sektion,
som er ekspanderet betydeligt i løbet af året. 

Succesen skal uden tvivl tilskrives VELTEKs vedholdende arbejde med GDV – et
arbejde, der har vundet anerkendelse og respekt uden for vores organisation
og tiltrukket nye medlemmer.

Som brancheorganisation er vores fornemste opgave netop at være tæt på de
politiske beslutningstagere og fastholde vores position som myndighedernes
naturlige sparringspartner. 

Vi skal være det naturlige omdrejningspunkt for vore medlemmer i politiske,
tekniske og merkantile tiltag, fungere som inspirator og sikre optimale
konkurrencevilkår for branchen.

Det har været vores førsteprioritet i det forgangne år og bliver det også i det
nye.

2017 bringer uden tvivl flere kapitler i GDV-fortællingen med sig, men det er
vores store håb, at det også bliver året, hvor det endelige punktum kan
sættes. 

Med en stadig større forekomst af ulovlige el-kopiprodukter hos vores
europæiske naboer skal MSSI-initiativet køres i stilling herhjemme. Vi har sikret
os opbakning fra myndighederne og ser frem til at samarbejde med
Sikkerhedsstyrelsen om at sikre branchen og forbrugerne. 

I begyndelsen af det nye år lanceres vores nye statistikportal. Med den træder
VELTEKs markedsanalyse for alvor ind i den digitale tidsalder, og vi glæder os til
at høste frugterne af grundige forberedelser, som munder ud i en statistik af
høj kvalitet og med stor diversitet.

I denne udgave af VELTEK NYT kan du finde kontaktinformationerne til GDV-
sekretariatet, som holder flyttedag, læse om det enorme sorte marked for
elektronikaffald og blive klogere på energispareaftalen.  

God læselyst!  
 
 
 
 

 

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


Per Rømer Kofod

Adm. direktør

Hilsen fra sekretariatet

Sekretariatet ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul
og et lykkebringende nytår.
 
VELTEK holder lukket mellem jul og nytår, men er klar til at smøge ærmerne op
igen den 2. januar 2017.

VVS '17 fuldt booket



Imponerende 179 udstillere, heraf 28 debutanter, har meldt deres
ankomst til VVS’17.

Mange udstillere har valgt at øge deres standareal på VVS’17, så messen bliver
større end i 2015 målt på kvadratmeter. I praksis betyder det, at blandt
andet Energiens Torv, der tidligere lå i hal B, bliver flyttet. 
 
Messen nyder godt af en utrolig opbakning fra branchen. På udstillerlisten er der
mange velkendte virksomheder, men hele 28 nye udstillere får debut til VVS’17,
som er den 13. udgave af fagmessen.

Vi har en ambition om, at VVS’17 skal fortsætte den positive udvikling, og vi går
selvfølgelig efter at slå besøgsrekorden fra 2015 på 8322, når VVS’17 slår dørene
op den 26. - 28. april.
 
 

VELTEK i medierne

Mere end 30 gange i 2016 er VELTEK blevet citeret i medierne.
 
Du kan altid finde en opdateret liste over vores medieomtale på vores
hjemmeside.
 
 

Nyt fra AVA Sektionen

http://vvs-messen.dk/
http://www.veltek.dk/presse/veltek-i-pressen/


GDV holder flyttedag

GDV-sekretariatet hos Teknologisk Institut (TI) lukker, og sekretariatsopgaverne
overføres pr. 1. januar 2017 til Trafik- og Byggestyrelsen (TBST), som er myndighed
for byggevarer i forbindelse med drikkevand.

Dette sker som konsekvens af, at kontrakten mellem TBST og TI vedrørende
sekretariatsopgaven udløber ved årsskiftet. Styrelsen kommer fremadrettet selv til
at stå for GDV-godkendelser, hvilket VELTEK er meget positivt stemt overfor, fordi
det forhåbentlig giver et mere agilt system, der eliminerer tolkningsspørgsmål.
 
Sekretariatet kan fremover kontaktes per mail til gdv@tbst.dk eller på telefon 72
21 88 00.

VELTEK afventer den redegørelse om GDV, som daværende transport- og
bygningsminister Hans Chr. Schmidt bestilte i sommer. 

Ordningens fremtid er fortsat usikker, men alt tyder på, at BEK nr. 1007 af
29.06.2016 stadig gælder, når vi skriver 2017.
 

Nyt fra VELTEK Digital

ETIM på kanten af gennembrud

VELTEK Digital har haft en fin tilgang af medlemmer fra både el- og vvs-branchen
og tæller nu 39 medlemmer.
 
Både inden for og uden for medlemskredsen er der stor interesse omkring ETIM-
projektet, og dermed er der mange potentielle medlemmer, som vi med tiden kan

mailto:gdv@tbst.dk
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181911


rekruttere.
 
Et af de meget spændende nye områder ETIM International er gået i gang med at
etablere, er en standard for de såkaldte BIM-data (Building Information Modelling
data). BIM-data er 3D-data om fysiske produkter, som muliggør virkelighedstro 3D-
renderinger af alle produkter der indgår i et byggeri. 

Holland er førende på dette område, men resten af medlemslandende vil i de
kommende måneder blive involveret i arbejdet.

I Danmark har arbejdet med at implementere ETIM-standarden pågået på
grossistsiden, siden aftalen blev indgået, og flere grossister vil i 2017 anmode
deres leverandører om at levere produktdata, der lever op til ETIM-standarden.

På leverandørsiden er der i mange virksomheder kommet gang i arbejdet med at
klassificere produkter og udvikle nye datamodeller, der understøtter den nye
struktur, ETIM forudsætter. 

ETIM Danmark forventer, at 2017 bliver gennembrudsåret for den fælles standard i
Danmark, og vi ser frem til samarbejdet med såvel leverandører som grossister i
det kommende år.
 

Nyt fra Markedsanalyse

Statistikportalen klar til lancering
 
Der er i 2016 blevet fokuseret på at få den nye statistikportal klar. Arbejdet har
båret frugt, og i begyndelsen af 2017 vil portalen, der giver medlemmerne en lang
række muligheder for at krydse data og præsentere sammenhænge grafisk, gå i
luften.
 
VELTEKs statistikmodul er meget fleksibelt og skalérbart, og Markedsanalyse vil i
det nye år derfor forsøge at sætte modulet i spil på nye produktområder.
 
Der er gode og store perspektiver i statistikmodulet, og det bliver spændende
at følge udviklingen.
 

Nyt fra Elteknisk Sektion



Positiv myndighedsmodtagelse af MSSI Electrical (Market Surveillance
Support Initiative)
 
Som oplyst i seneste VELTEK NYT placeres MSSI-aktiviteterne i Den Eltekniske
Sektion.
 
For at bane vejen for et givtigt samarbejde i de kommende år har VELTEK de
seneste måneder afholdt møde med tidligere erhvervs- og vækstminister Troels
Lund Poulsen samt Sikkerhedsstyrelsens direktion for at informere om initiativet,
der skal hindre ulovlige kopiprodukter i elbranchen.
 
Begge parter var meget positive og bifaldte, at branchen tager ansvar og er
proaktiv på området.
 

Nyt fra myndighederne

Alle virksomheder, der har en elintensitet på mindst 20 % og samtidigt
tilhører en branche med handelsintensitet på mindst 4 % på EU-plan, kan
nu få tilskud til lempelse af PSO-betalingen ved at indgå aftale med
Energistyrelsen om energieffektivisering.

Midtvejsevalueringen af ministeriernes energispareindsats viser, at
ministerierne generelt er nået langt med hensyn til at realisere
målsætningen om 14 % reduktion af energiforbruget fra 2006 til 2020.

Skiftede alle små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden deres
lyskilder ud med LED-pærer, ville det over syv år spare dem for
energiregninger på sammenlagt 85 millioner kroner. Det viser nye
beregninger fra Energistyrelsen.
En højere elimport og en væsentlig større vindkraftproduktion gav et stort
fald i forbruget af kul og andre fossile brændsler på kraftværkerne i 2015.
Det betød, at de faktiske CO2-udledninger faldt med 6,6 % i 2015, og at

http://mssi-electrical.org/
https://ens.dk/presse#/news/flere-elintensive-virksomheder-kan-nu-faa-tilskud-til-lempelse-af-pso-betalingen-207577
http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/efk/bilag/74/1697904.pdf
http://www.mynewsdesk.com/dk/energistyrelsen/pressreleases/butiksejere-i-region-hovedstaden-kan-spare-millioner-1677624


vedvarende energi nu dækker 56 % af elforbruget, viser Energistatistik
2015, som blev offentliggjort i begyndelsen af december.

Med to nye vejledninger stiller Trafik- og Byggestyrelsen skarpt på kravene
til byggevarer, og på de forpligtigelser der følger med, når byggevarer
fremstilles, markedsføres, sælges og anvendes i dansk byggeri og
anlægsarbejde.

EU-Kommissionens godkendelser af en række støtteordninger for
solcelleanlæg, hustandsmøller og andre VE-teknologier udløber ved
årsskiftet. For at undgå at der udbetales ulovlig støtte, sættes
sagsbehandlingen af ansøgninger om støtte fra ordningerne midlertidigt i
bero per 1. januar 2017.

Kort nyt

Halvdelen af Danmarks elektronikaffald ender ifølge en kortlægning på det
sorte marked. Det betyder, at der ikke er styr på, hvor værdifulde
ressourcer som eksempelvis guld, sølv og kobber ender, og op mod 400
millioner kroner årligt går derfor tabt. Nyt partnerskab skal få bedre styr på
elektronikaffaldet.

Solar har vundet opgaven med at levere intelligente elmålere til én million
københavnske husstande over de næste tre år. Elmålerne er produceret af
Kamstrup for Radius.

Et bredt flertal på 3/4 af Folketinget har foreløbigt suspenderet en
overgangsordning for solceller. Årsagen er et reelt stormløb med
ansøgninger på i alt 1.660 MW, der potentielt kunne koste statskassen 4,5
milliarder kroner.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at installationsbranchen omsatte for 33,8
milliarder kroner i første til tredje kvartal i 2016. Det svarer til en stigning på
4,2 % sammenlignet med samme periode sidste år. En omfattende

http://www.mynewsdesk.com/dk/energistyrelsen/pressreleases/vedvarende-energi-daekker-nu-56-pct-af-elforbruget-1672800
https://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Presse/Nyhedsarkiv/Byggeri/2016/11/Kend-din-byggevare.aspx
http://www.mynewsdesk.com/dk/energistyrelsen/pressreleases/nogle-stoetteordninger-for-vedvarende-energi-saettes-midlertidigt-i-bero-1657335
http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/halvdelen-af-danmarks-elektronikaffald-ender-paa-det-sorte-marked/
http://efkm.dk/aktuelt/nyheder/nyheder-2016/december/overgangsordning-for-solceller-suspenderes-hurtigst-muligt-efter-uventet-stormloeb-paa-ordningen/
http://www.tekniq.dk/presse/pressemeddelelser/2016/december/vaekst-fortsaetter


regnskabsanalyse af den teknisk orienterede installationsbranche, som
TEKNIQ har foretaget, fastslår endvidere, at de danske el- og vvs-
virksomheder løftede indtjeningen med 13 % i regnskabsåret 2015/16.
Dermed oplever installationsbranchen en højere vækst end resten af
samfundet, konkluderer brancheorganisationen.

I ny rapport kommer Realdania med konkrete eksempler på og anbefalinger
til, hvordan de danske kommuner kan få sat skub i de grønne investeringer.

For første gang har tre danske hospitaler fået overblik over deres
vandforbrug, og der er millioner at hente i besparelser ved bedre udnyttelse
af vandet, viser kortlægning.

VLAK-regeringen ønsker, at halvdelen af Danmarks energi skal være grøn i
2030. Kapitel 22 i det nye regeringsgrundlag hedder 'En bæredygtig grøn
omstilling' og beskriver strategien yderligere.

Det står skidt til i flere og flere bygninger i Danmark. Når de autoriserede el-
og vvs-installatører besøger kunderne, opdager de en stigende mængde
ulovligt udført arbejde. Ifølge en medlemsundersøgelse fra TEKNIQ oplever ni
ud af ti el- og vvs-virksomheder, at uautoriserede håndværkere bruges til
autorisationskrævende opgaver, og problemet er voksende.

Branchenyt

Helene Egebøl (45) sætter sig 1. januar
2017 for bordenden for Schneider
Electrics 1000 medarbejdere i Danmark.
Hun kommer fra en intern stilling som
direktør for forretingsudvikling på nordisk
plan i koncernen. Tidligere har Helene
Egebøl været administrerende direktør i
Fujitsu i Danmark og Norge, ligesom hun
har arbejdet i ledende stillinger i ISS og
IBM.

Det var en erfaren Grundfos-medarbejder,
der den 1. november fik overdraget jobbet
som salgschef for Bygge og Anlæg - VVS i
Grundfos DK. 16 år er det indtil
videre blevet til i koncernen for Martin
Andersen, der senest har været Business
Development Director for Building Services
Distribution på europæisk plan.

Geberit opruster salgsorganisationen med
ansættelse af salgschef Nicolaj Staflin (38
år, til højre) og marketing teamleader Nina
Slothuus Nielsen (37 år, i midten), der her
ses sammen med produktchef for den nye
BtC salgsafdeling Per Holleufer. Udvidelsen
af salgsorganisationen betyder også, at
Geberit åbner flere showrooms rundt om i
landet, blandt andet på hovedkontoret i
Lystrup samt i trekantsområdet.

 

http://www.tekniq.dk/presse/pressemeddelelser/2016/december/installatoranalyse-installationsvirksomheder-tjener-flere-penge
http://www.veltek.dk/wp-content/uploads/2016/12/REA_Finansieringsrapport_A4_1011.pdf
http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/bedre-udnyttelse-af-vand-kan-spare-hospitaler-for-millioner-af-kroner/
http://stm.dk/multimedia/Regeringsgrundlag2016.pdf
http://www.tekniq.dk/presse/pressemeddelelser/2016/november/gyldne-tider-for-klamphuggere


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