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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.

Vi vinder terræn!
Kære læser.
På falderebet af 2013 glæder jeg mig,
trods et besynderligt år, som
økonomisk begyndte godt, men så
mistede pusten, over, at
energioptimering af de tekniske
installationer har vundet terræn. Både
blandt forbrugerne, men måske endnu
vigtigere: Blandt beslutningstagerne.
Efter mange års ihærdig italesættelse
af det enorme sparepotentiale, som
området rummer, er vores bundsolide
argumenter begyndt at vække
genklang. Det var også på tide.
For hvad nytter det at lægge
forkromede strategier for
energieffektivisering af den
eksisterende bygningsmasse, hvis
omdrejningspunktet er en
totalrenovering af klimaskjoldet med
umådelig lang tilbagebetalingstid.
Rigtig mange forbrugere kan slet ikke
rejse kapital i den størrelsesorden,
som nye vinduer og/eller ny isolering
kræver.
De skal i stedet begynde med de
lavthængende frugter. Med de tekniske
installationer. Investeringerne er små,
tilbagebetalingstiderne korte og
besparelserne store. Det giver god
mening!

I denne udgave af VELTEK NYT kan du
igen, igen, igen læse om GDV-knuden,
som fortsat er uløst, få inspiration til et
muligt forretningseventyr i Guds eget
land og få grund til at glæde dig over
og til EL & TEKNIK 2014.
God læselyst, glædelig jul og godt nytår
ønsker sekretariatet og jeg!

Willy Goldby
Direktør

Den amerikanske drøm lever (måske) stadig!

USAs forsvar er verdens absolut største forbruger af fossile
bræ ndstoffer og står for én procent af Amerikas samlede energiforbrug.
Det skal der laves om på, og danske virksomheder kan i den
sammenhæ ng blive den helt store vinder.
Forsvaret skal reducere sit energiforbrug væsentligt og sætter derfor i de
kommende år blandt andet fokus på energioptimering af den enorme,
eksisterende bygningsmasse.
Ifølge DI vil den private sektor få mulighed for at udføre størstedelen af den
omfattende energieffektivisering, som Pentagon lægger op til i sin energistrategi
'Strategic Sustainability Performance Plan', og DI vurderer, at
forretningspotentialet for danske virksomheder er betragteligt.
Interesseret? Læs mere her.

Dråben drypper ikke

10 måneder efter, at Godkendt til Drikkevand-ordningen trådte i kraft,
har ikke et eneste produkt fået Dråben. Nu læ gger Energistyrelsen op
til, at galvaniserede stålrør og kobberrør skal forbydes i
drikkevandsinstallationer.
Da Energistyrelsen erstattede VA-godkendelsen med ordningen Godkendt til
Drikkevand (GDV), eller 'Dråben', som branchen har døbt godkendelses-logoet, var
det med henblik på forenkling.
Nu, 10 måneder efter ordningens ikrafttræden, er situationen alt andet end enkel.
Ikke et eneste produkt er blevet godkendt og har opnået Dråben, Energistyrelsen
har måttet revidere bekendtgørelsen bag ordningen og varsler nu et forbud mod
galvaniserede stålrør og kobberrør i drikkevandsinstallationer, ligesom styrelsen
overvejer at forbyde armaturer, som er monteret med kobberrør.
"Vi er meget uimponerede over GDV-sagsforløbet, og jeg havde håbet, at vi kunne
gå ind i 2014 med ordnede forhold. Det er desværre ikke tilfældet. Der er fortsat
mange uafklarede punkter på forskellige områder af ordningen, og jeg tør ikke
spå om, hvornår GDV-sekretariatet debutterer med sin første godkendelse. Det
mest positive, jeg kan sige lige nu, er, at der netop er blevet implementeret et
væsentligt mindre omfattende ansøgningsskema, end det man lagde ud med. Det
må vi glæde os over, mens vi fortsætter dialogen med Energistyrelsen", lyder det
fra VELTEKs direktør, Willy Goldby.
Det vil fortsat være lovligt at anvende kobberrør og galvaniserede stålrør i
forbindelse med reparationer af drikkevandsinstallationer.

VELTEK vil primo 2014 sende yderligere information ud til AVA Sektionen.

70 år og i fin form

Willy Goldby (i midten) til sin reception, flankeret af P eter Hem, adm. direktør i NKT C ables A/S samt
bestyrelsesformand for VELTEK (til venstre), og Hans-Erik Wolff, adm. direktør i Louis P oulsen Lighting A/S
samt bestyrelsesformand for FABA (til højre).

Willy Goldbys fødselsdagsreception i anledning af de 70 år blev noget af
et tilløbsstykke. Gæ ster fra næ r og fjern var med til at gøre dagen
mindevæ rdig for fødselaren, som nu deler den prestigefyldte Klub 70
med blandt andre Don Ø.
Fremmødet til receptionen i september måned bevidner om, at VELTEKs og FABAs
direktør er meget afholdt, og i ugen efter arrangementet fortsatte
lykønskningerne med at strømme ind.
"Der skal lyde en stor tak til alle de, som var med til at gøre min dag
uforglemmelig. Det er en smal sag at fylde rundt, når man bliver hyldet på den
måde. Tusind, tusind tak skal I have", siger Willy Goldby.
Som en lille bonus-info kan det oplyses, at direktør Goldby, som i gennem en
årrække har været Ridder af Dannebrog, nu er indtrådt i Sø- og Handelsrettens
seniorat. Hendes Majestæt Dronningen kan i den forbindelse se frem til at få Willy
Goldby til nytårskur i begyndelsen af januar. Vi ser frem til næste års mest omtalte
selfie!

Udstillere strømmer til EL & TEKNIK 2014

Hallerne i Odense Congress Center er ved at væ re fyldt op, og selvom
der er måneder, indtil startskuddet til EL & TEKNIK 2014 lyder, skal der
nok nå at blive udsolgt, vurderer direktør for VELTEK, Willy Goldby.
"Vi har på nuværende tidspunkt 151 tilmeldte udstillere, og tilmeldingerne vælter
ind. Rekorden fra 2008 på 172 udstillere kan meget vel blive slået i 2014. Udsolgt,
tør jeg i hvert fald godt love, at vi får", siger Willy Goldby.

Sikkerhed og overvågning
Vi har tidligere meldt ud, at EL & TEKNIK-messen udvides med området sikkerhed
og overvågning. Efter at have brugt egne og eksterne kræfter på at ringe rundt til
potentielle, nye udstillere må vi erkende, at området er sværere at opdyrke, end vi
havde antaget. Samtidig viser andre, mere traditionelle typer udstillere stor
interesse for 2014-messen, så vi vil i begyndelsen af det nye år vurdere, om Hal B,
som var afsat udelukkende til sikkerhed og overvågning, skal åbnes op for alle
udstillere. I bliver naturligvis holdt orienteret om udviklingen.
Nyt www-hjem til EL & TEKNIK
Hvis du ikke allerede har besøgt messens nye hjemmeside, opfordres du til at
klikke ind på www.elogteknikmessen.dk. Her vil der løbende blive bragt nyheder og
informationer til såvel udstillere som besøgende.
Udstillermøder: Sæ t X i kalenderen
Der afholdes udstillermøde på følgende dage:
Mandag den 3. februar 2014 hos Dansk Energi på Frederiksberg
Torsdag den 6. februar 2014 i Odense Congress Center

Generalforsamling 2014

Billede fra generalforsamlingen 2012, som blev afholdt på Sølyst.

VELTEKs ordinære generalforsamling samt sektions-generalforsamlinger afholdes
fredag den 23. maj 2014 i København.
Officiel invitation følger i det nye år, men vi kan allerede nu løfte sløret for, at der
efter arrangementet vil blive afholdt gallamiddag for medlemmer samt ægtefæller.

1-0 til branchen i kamp om autorisationer

Selvom det lykkedes branchen at få L35, som vil gøre det op med de
personlige autorisationer, skudt til hjørne i første omgang, er sejren
langt fra i hus.
Forbundene Blik & Rør og Dansk El-Forbund har indrykket helsides annoncer i
landets dagblade for at gøre forbrugerne opmærksom på, hvilke konsekvenser en
indførelse af del-autorisationer vil medføre, og VELTEK har i den forgangne uge
sendt brev til Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg for at gøre
opmærksom på, at forarbejdet til lovforslaget i bedste fald er mangelfuldt og i
værste fald misvisende.
DS Håndværk & Industri, TEKNIQ samt Parcelhusejernes Landsforening har
offentligt taget stærk afstand fra L35, og flere uafhængige eksperter har kritiseret
lovforslaget. Hvad autorisationernes skæbne bliver, må 2014 vise.
Det forventes, at lovforslaget går til 2. behandling i begyndelsen af det nye år.

Nyt fra ENS

Et nyt klima- og energisektorprogram i Mexico skal understøtte grøn
omstilling. Mexico har i den forbindelse efterspurgt danske erfaringer og
ekspertise på området. Folketingets Finansydvalg har bevilget 45 millioner
kroner til et 3 1/2-årigt dansk-mexikansk samarbejdsprogram.
Ny analyse fra Energistyrelsen viser, at danske industrivirksomheder har
mærkbart lavere energiudgifter end udenlandske konkurrenter. I Danmark
udgjorde energiudgifterne i 2009 5,5% af den samlede produktionsværdi,
mens det tilsvarende tal for udlandet var 9,1%. Læs analysen 'Energiudgifter
og Konkurrenceevne i Industrien'.
EUDP, Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, har i

efterårsrunden modtaget ansøgninger om støtte på i alt 377 millioner
kroner. 46 nye projekter fik i alt bevilget 173 millioner kroner og skal nu i
gang med at udvikle og kommercialisere energiteknologiske produkter og
løsninger. Næste ansøgningsrunde til EUDP-programmet er 4. marts 2014.
Energistyrelsen uddeler godt 30 millioner kroner til offentlige og private
elbilsprojekter. Det betyder, at cirka 1500 nye elbiler kommer på gaden langt størstedelen allerede næste år. Pengene blev afsat i forbindelse med
energiforliget.
Den såkaldte engrosmodel, som indebærer en ændret opgavefordeling
mellem netvirksomheder og elhandelsvirksomheder, skulle efter planen
idriftsættes den 1. oktober 2014. Som følge af modellen vil
elhandelsvirksomheder fremover overtage hele kundekontakten, og
netvirksomhederne vil overgå til at blive engrosleverandør af netydelser.
Dermed modtager forbrugerne kun én samlet elregning. Opgaven med at
implementere engros-modellen er mere kompleks end først antaget, og
derfor er det blevet besluttet at udskyde lanceringen til den 1. oktober
2015.

Kort nyt
Dansk Byggeris formand, Niels Peter Pretzmann, går af i utide. Det sker,
fordi han på grund af udenlanske investeringer er så fraværende fra
Danmark, at bestyrelsen ikke vil acceptere det.
Danske solceller gav rekordstor produktion i juli 2013. På et tidspunkt
dækkede solenergi 13% af det samlede energiforbrug, skriver energinet.dk.
I normale perioder dækker solceller kun én procent af den danske
elproduktion.
Nu kan offentlige institutioner, private virksomheder og borgere gratis
downloade en hydrologisk højdemodel, som kan bruges til at beregne, hvor
vandet løber hen ved skybrud og stormflod. Du kan downloade den
hydrologiske højdemodel her.
I 2020 vil alle danske husstande have en smart elmåler, der registerer
forbrug fra time til time. Klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard
har pålagt energiselskaberne at installere smarte elmålere i alle danske
hjem. Dansk Energi vurderer, at målerne vil give 390 millioner kroner i
besparelse. Det svarer til en nedgang på mellem 1,7 og 2,6% på
elregningen.
Hvis virksomheder udnytter overskudsvarmen fra produktionen, kan de
spare, hvad der svarer til otte procent af brændsels- og
fjernvarmeforbruget, viser en rapport. Investeringen i varmepumper og
andet udstyr er hurtigt tjent hjem, da tilbagebetalingstiden er på op til fire
år.
Et nyt dansk businessnetværk bestående af store danske virksomheder,
herunder flere VELTEK-medlemmer, ser betydelige finansielle potentialer i
den grønne omstilling og vil derfor arbejde for en ambitiøs klimapolitik i EU.
Formålet er at få skabt langsigtede rammer, som virksomheder kan
planlægge investeringer ud fra.
Sparenergi.dk er en ny hjemmeside, som kan yde assistamce, hvis man
øsnker at skære ned på energiforbruget. På hjemmesiden er der råd at
hente om alt fra klimavenlig madlavning til energirenovering og oliefyr.
Det faktiske energiforbrug i Danmark faldt i 2012 med 4,2%, og andelen af
vedvarende energi stiger. I 2012 kom 43,1% af vores el fra vedvarende
energikilder. Samtidig anerkender tre fjerdele af danskerne, ifølge Concito,
den globe opvarmning, og hver anden dansker ønsker en skærpet
klimapolitik.

Branchenyt

Henrik Raunkjær afløser den 1. januar
2014 Leif Petersen på direktørposten i
Sønderborg-virksomheden Servodan.
Henrik Raunkjær, som er uddannet
elektronikingeniør, har i over 25 år haft
ledende stillinger hos industrielle
virksomheder i ind- og udland.
Direktørskiftet bliver markeret med en
reception torsdag den 9. januar fra
klokken 13-16 hos Servodan i Sønderborg

Henrik Handschuh (44) er ansat som ny
salgschef med ansvar for
salgsaktiviteterne i Danmark hos Unidrain
A/S. Han har 20 års erfaring med salg,
marketing og ledelse inden for design og
stærke varemærker. Senest som
salgsdirektør hos Philips Lighting.

Ivan Grosser (40) er tiltrådt som ny
salgsdirektør i Building Business i
Schneider Electric. Ivan Grosser har det
overordnede ansvar for salgsaktiviteterne i
Building Business. Et af hans
fokusområder er intelligent og energirigtig
bygningsdrift i større byggerier så som
kontorer, skoler og hospitaler. Ivan
Grosser kommer fra en stilling som
regionschef i Hilti Danmark A/S.

Brian Hulvi (40) er ny VP for Professionel
Services i Schneider Electric. Han står i
spidsen for en nyoprettet
forretningsenhed, som samler alle
altiviteter inden for Energy Management
samles. Brian Hulvi, som kommer fra en
stilling som Director Energy Solutions i
DONG, er samtidig indtrådt i den danske
topledelse.

Kjeld Eilrich er ny produktchef med ansvar
for fjernevarme hos Wavin. Stillingen
indebærer udvikling af produkter til vvsbranchen i samarbejde med Wavins
udviklingsteam. Kjeld Eilrich kommer fra en
stilling som R&D Engineer hos Danfoss A/S
og har i gennem en årrække arbejdet med
projektledelse i forbindelse med udvikling
af produkter til fjernvarmeindustrien.

Jens Løppenthien (53) er udnævnt til VP for
IT Business i Schneider Electric med det
overordnede strategi- og salgsansvar for
APC by Schneider Electric. Jens
Løppenthien er indtråd i den danske
topledelse. Han kommer fra en stilling som
administrerende direktør for
softwarefirmaet 7-Technologies, som i
2011 blev opkøbt af Schneider Electric.
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