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

En ny begyndelse
Kære læser.
Jeg håber, du har haft en dejlig
sommer.
VELTEK NYT har ladet vente på sig - det
beklager jeg. Vi har siden årsskiftet har
haft rygende travlt med
generalforsamlinger, EL & TEKNIK 2014
og ikke mindst forberedelserne til de
europæiske elgrossisters årsmøde,
som denne gang blev afholdt i
København med VELTEK som primus
motor.
Nu er vi tilbage for fuld styrke!
For mit vedkommende er det blevet tid
til at gøre status, da jeg 1/10 2014
forlader direktørposten i VELTEK.
I en brancheforening med flere
interesseområder er det uhyre vigtigt
at få skabt balance i sin indsats,
samtidig med at man holder et vågent
øje med de muligheder, der ligger i
fremtiden. Det har VELTEK haft succes
med, synes jeg.
På elsiden er vores profil blevet
væsentligt skarpere, og vi har sat
tydelige aftryk inden for områder som
energioptimering, solceller, eleftersyn
og håndværkerfradrag.
På vvs-siden har vi trukket og trækker
fortsat et meget stort læs i forhold til
Godkendt til Drikkevandsordningen og

VA-ordningen, ligesom vi ufortrødent
retter fokus på det enorme
sparepotentiale, der ligger i et sænke
sit vandforbrug.
For ganske nyligt fik vi en ny sektion,
VELTEK Digital, som vil blive en vigtig
platform for de mange af vores
medlemmer, som kæmper med
varenummersystemer til daglig.
Ovenståede rummer fortsat
udfordringer, som VELTEK skal tage op.
Men vi skal også kaste os ind i kampen
om det, der kommer. Eksempelvis
Smart Grid-området.
VELTEKs bredde er vores største styrke
- den styrke skal vi pleje. Og vi skal
fortsat turde have vores meningers
mod. Som en klog waliser engang har
sagt: Selv når alle eksperter er enige,
kan det tænkes, at de tager fejl!
I denne udgave af VELTEK NYT får du
muligheden for at blive en del af
elreturs bestyrelse, du kan læse om
VELTEKs nye administrerende direktør
og blive klogere på regeringens vækstdelaftale, som forhåbentlig betyder
lavere elregninger til både private og
erhverv.
God læselyst.

Willy Goldby
Direktør

Bestyrelsesmedlemmer søges!

Har du lyst til at arbejde med producentansvar og sikre branchen
optimale vilkår?
elretur, en privat forening, der i 2005 blev dannet af brancheforeningerne for
elektriske og elektroniske produkter i Danmark med henblik på håndtering
af producentansvaret for sine medlemsvirksomheder, har to vakante pladser i sin
bestyrelse. Det ene medlem udpeger VELTEK, den anden plads indstiller vi en
kandidat til.
Vi hører derfor gerne fra dig, hvis du er interesseret i at komme i betragtning til en
af disse to bestyrelsespladser. elretur arbejder blandt andet med WEEE-direktivet
og er derfor en vigtig medspiller for VELTEK og branchen generelt.
elreturs bestyrelse afholder tre til fire halvdagsmøder om året i København.

Ekspertviden om producentansvar er ikke en forudsætning - det er alment
branchekendskab og bred ledererfaring til gengæld.
Hvis du har lyst til og mod på at sikre branchen optimale og gunstige vilkår inden
for elreturs arbejdsområde, bedes du sende en mail til Willy Goldby, wg@veltek.dk,
mærket 'elreturs bestyrelse'. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Ansøgningsfrist er
fredag den 5. september 2014.

Ny direktør i VELTEK

Per Rømer Kofod er VELTEKS nye administrerende direktør.
Per Rømer Kofod (48) er uddannet stærkstrømsingeniør og har desuden en EBA.
Hans karriere begyndte som produktingeniør hos ABB og bragte ham siden hen
blandt andet forbi Nesa, Elektricitetsrådet og installationsbranchen som
afdelingsleder, før han returnerede til ABB, hvor han fra 2007 til 2012 bestred
posten som salgsdirektør for Power Systems-området. I 2012 skiftede han titlen
ud med VP for Smart Grids i ABB.
Per overtager direktør-posten i VELTEK den 1. oktober 2014, men tiltræder den 11.
august 2014. I den mellemliggende overgangsperiode vil Willy Goldby fortsætte
som direktør.
Privat er Per Rømer Kofod bosat med sin familie i Ølstykke på Sjælland.

Vækst-delaftale skal give lavere elregning

www.colourbox.com

Regeringen har offentliggjort en væ kstdelaftale på energiområdet, som
skal sikre en væ sentlig lavere elregning til virksomheder og forbrugere.
Delaftalen indebærer en tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften og
lempelser af erhvervslivets omkostninger til PSO. Aftalen indeholder både
generelle reduktioner af virksomhedernes omkostninger til PSO og mere
målrettede lempelser, der kommer de virksomheder, hvor PSO-byrden er tungest,
tilgode. Samlet set nedsættes PSO-udgifterne med i alt 13, 2 mia. kroner frem mod
2020.
Vækst-delaftalen er indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti,
Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten.
Du kan læse mere om vækstpakkens effekt på elregninger og finde en
genberegning af omkostninger for husholdninger og virksomheder jf.
Energiaftalen 2012 her.

Skærpede krav i det nye lavspændingsdirektiv

Det nye lavspændingsdirektiv, 2014/35/EU, stiller skærpede krav til sporbarhed og
mærkning af armaturer, lyskilder m.m. Kravene vil få stor indflydelse på mærkning
af produkter, og det er vigtigt, at alle branchefolk, for hvem direktivet er relevant,
hurtigst muligt bliver opdateret på området.
FABA inviterer derfor alle VELTEK-medlemmer til møde tirsdag den 16. september
2014 kl. 13-15 hos Solar A/S, Gammelager 14, 2605 Brøndby.
Indlægsholder vil være Jan Roed, Chief Engineer i Sikkerhedsstyrelsen.
Efter Jan Roeds orientering giver Dennis Lund fra VELTEK Digital en kort
introduktion til ETIM, der er det nye vareregistreringssystem, som de danske elgrossister forventes at tage i brug i den nærmeste fremtid.
Tilmelding til Vibeke Olufsen,vo@faba.dk, senest 8. september 2014.

EUEW 2014

Rudy P rovoost, C EO og besyrelsesformand for Rexel, interviewes i kølvandet på sit oplæg om
energilandskabet under forandring. Foto: Joachim Rode.

Næ sten 200 deltagere fra 19 forskellige lande deltog i de europæ iske
elgrossisters årsmøde 2014 i København.
Under temaet 'Energioptimering af den eksisterende bygningsmasse' samledes
deltagerne til EUEW 2014-årsmødet for at høre forskellige eksperters bud på,
hvordan branchen bedst gør sig til medspiller for de forskellige aktører på
energioptimeringsområdet.
Indlæggene spændte vidt, og deltagerne fik mulighed for at dykke ned i blandt
andre en arkitekts, en forskers og en computerspecialists viden for at tilegne sig
nye kompetencer, som de kunne tage med hjem i deres egne organisationer og
omsætte til resultater.
EUEW 2014-årsmødet, som VELTEK stod for, blev afsluttet med en stor
gallamiddag akkompagneret af Det Syngende Selskab, der bragte de store
følelser frem i mange af gæsterne.
Alle indlæg og en video af konferencen kan findes på www.euew2014.org

Nyt fra ENS

Energistyrelsen har lanceret et nyt, digitalt energimærke, D-EMO, som skal
gøre det lettere for boligkøbere og -sælgere at få overblik over boligens
økonomi og mulige energibesparelser. D-EMO er en kondenseret udgave af
energimærkningsrapporten, som ofte udarbejdes i forbindelse med en
bolighandel. Det er forventningen, at flere ejendomsmæglerkæder i løbet af
efteråret 2014 vil koble det digitale energimærke til deres boligportaler.
Energiselskabernes indberetninger for 2013 viser besparelser i
slutforbruget på 78% af den fastsatte målsætning. Det svarer til det
gennemsnitlige energiforbrug i cirka 100.000 danske husholdninger. På
trods af underdækningen på 22%, opfylder energiselskaberne alligevel
deres mål, da de har overopfyldt den tidligere aftaleperiodes mål.

Reglerne om visningskrav af energimærker på internettet er nu faldet helt
på plads. Fra den 1. januar 2015 skal der ved salg af energimærkede
produkter på internettet vises energimærke og datablad. De nye krav bliver
kun obligatorisk for nye modeller (modeller med en ny modelbetegnelse), så
leverandørerne kan tage forordningen i anvendelse som led i den
sædvanlige forretningsgang. For eksisterende modeller vil det være frivilligt
at stille elektronisk energimærke og datablad til rådighed. Læs mere om
forordningen og de nye regler her.

Kort nyt
Efter blot 20 måneder er det stort anlagte Smart Grid-projekt i Kalundborg,
Smart Grid Kalundborg, blevet lukket ned. Projektet, der har fået bevilget
knap 44 mio. kroner i støtte fra EUDP, energiteknologisk udviklings- og
demonstrationsprogram, er blevet stoppet på grund af uløselige problemer
de involverede parter imellem. Uoverensstemmelserne drejer sig om indhold
og udformning af den it-platform, som projektet havde til formål at udvikle.
Projektet har nået at modtage 12 mio. af de bevilgede EUDP-støttekroner.
EUDP vil ikke kræve millionerne tilbagebetalt, da pengene er anvendt til
godkendte projektaktiviteter. Seas-NVE var hovedansvarlig for projektet,
som havde 13 deltagere.
Beskæftigelsesniveauet i installationsbranchen er historisk lavt. Det skriver
Dansk VVS. 15 måneder i træk har installationsbranchen beskæftiget under
40.000 medarbejdere, og det får TEKNIQ til på ny at slå et slag for
bibeholdelsen af Boligjob-ordningen i et forsøg på at komme stilstanden i
installationsbranchen til livs.
Danmark har modtaget den internationale pris 'The EE Visionary Award' for
energieffektivisering. Dommerkomitéen har vurderet, at Danmark tjener som
et forbillede for resten af verden i relation til indsatsen for at reducere
forbruget af energi både nationalt og internationalt.
Ostnor, som har varemærkerne Mora Armatur og FM Mattsson i sortiment,
har overtaget armaturproducenten Damixa. Efter opkøbet er Ostnor, ifølge
egen vurdering, markedsleder i Sverige, Danmark og på Island samt
nummer to i Norge og Finland.
OCC har fået ny struktur i messeafdelingen. Således har afdelingen i stedet
for én messechef fået to projektchefer. Den ene, Iben Malling, har været
projektleder i afdelingen siden 2010, den anden, Michael Helm, har tidligere
fungeret som projekt- og teamleder i afdelingen og er, efter nogle år uden
for OCC, nu tilbage i folden.
Ny analyse fra Energistyrelsen viser, at opsætning af nye vindmøller på land
er den billigste måde for Danmark at skaffe sig ny elkapacitet på. De
beregnede elproduktionsomkostninger er lidt over 30 øre per kWh ved
etablering af landvind og knap 60 øre per kWh ved havvind og nye centrale
værker på kul og naturgas.
HF Holding, der ejer majoriteten af aktierne i Hans Følsgaard A/S, har
besluttet at sælge sine andele til det svenske børsnoterede selskab
ADDTECH AB. Salget giver ingen ændringer i den daglige drift og er en
naturlig del af at sikre Hans Følsgaards fremtid, oplyser administrerende
direktør, Jørgen Stenberg.
195 udstillere og 8384 besøgende skabte fantastiske rammer for EL &
TEKNIK 2014. Selvom der ikke blev sat ny besøgsrekord, var der stor
tilfredshed med messens forløb blandt arrangørerne.

Branchenyt
Omar Akrout (42) er netop tiltrådt

stillingen som økonomidirektør og CFO i
Schneider Electric Danmark. Som CFO får
han det overordnede ansvar for økonomi,
controlling og regnskab i Schneider
Electric Danmark. Omar Akrout, der er
tunesisk og fransk af baggrund, har været
ansat i den internationale Schneiderkoncern i over otte år og kommer fra en
stilling som CFO for de arabiske golfstater i
Cimax, der er et af Schneider Electrics
globale datterselskaber.

Hugo Dorph (49) er ansat som Commercial
Director i Solar-koncernen, der samtidig
siger farvel til Corporate Sales and
Marketing Director Claudio Christensen.
Commercial Director-funtionen er ny i Solar
og inkluderer salg og marketing,
product/industry management samt
forretningsudvikling. Hugo Dorph kommer
fra en ledende stilling i den amerikanske
it-virksomhed Deltek. Samtidig med
ansættelsen af Hugo Dorph har Solar
Danmark overdraget det overordnede
ansvar for indkøb til Solar Norge. Som en
konsekvens af organisationsændringerne
fratræder Corporate Market Director Per
Andersen sin stilling.

Birger Steenberg er udnævnt til
administrerende direktør i Uponor VVS A/S.
Han kom til virksomheden i 2006 og har
senest haft titel af direktør. Udnævnelsen
er sket i forbindelse med opsplitningen af
Uponors aktiviteter i Danmark: Uponor
Infra A/S, der har hovedsæde i Svinninge
ved Holbæk, og Uponor VVS A/S i Brøndby.

Michael Schmidt (41) har siden 1. maj
2014 været ansat som salgsdirektør med
salgsansvar for El-Teknik i Lemvigh-Müller
og står dermed i spidsen for cirka 100
ansatte og en omsætning på 1,5 mia.
kroner. Michael har mange års erfaring fra
elbranchen og kommer fra Thorn Lighting,
hvor han var administrerende direktør i syv
år.

Jan Gyldenløve Roetink tiltrådte den 1. juli
2014 som salgsdirektør for Danfoss VLT
Drives. Jan Gyldenløve Roetink, som er
uddannet stærkstrømsingeniør, har de
seneste år været Key Account Manager for
HVAC/R-segmentet i Danfoss VLT Drives.
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