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Fra asken til ilden
Kære læser.
Efter flere års tovtrækkerier mellem branche og myndigheder om GDVordningen har transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt rakt os
lige akkurat den hjælpende hånd, som vi indtil nu har spejdet forgæves efter.
Fra første møde med ministeren har det stået klart, at vi – endelig – blev hørt
og taget seriøst, og med indsigt, lydhørhed og handlekraft har Hans Christian
Schmidt bakket ord op med handling.
Blot tre måneder tillod ministeren, at der måtte gå, fra han konstaterede, at
ordningen var et problem, til løsningen skal være implementeret.
I VELTEK byder vi den hurtige proces overordentligt velkommen. Ingen kunne
leve med alternativet.
Vi kender naturligvis ikke den ny ordning, som efter planen skal træde i kraft
den 1. juli 2016, i detaljer, men vi er sikre på, at det endelig er lykkedes at
sikre et godt fundament for fremtiden på området.
I denne udgave af VELTEK NYT bliver du blandt andet præsenteret for vores nye
sektions-bestyrelsesmedlemmer, viderebringer vi den glade nyhed om, at
installationsbranchen er i fremgang, og så viser vi vej til vores Vimeo-videoer.
God læselyst og god sommer!

Per Rømer Kofod
Adm. direktør

VELTEK på vimeo

Der er som udgangspunkt ingen Oscar-drømme, men sikkert er det, at
VELTEK er gået til filmen
Som et led i VELTEKs kommunikationsstrategi vil vi løbende udbrede vores digitale
tilstedeværelse. Vi har været på LinkedIn et stykke tid og har nu også fået vores
egen videokanal på vimeo, som er en reklamefri pendant til YouTube.
Indtil videre ligger der to videoer på kanalen. Én med fokus på de besøgendes
oplevelse af EL & TEKNIK-messen og én med fokus på udstillernes oplevelse.
Begge videoer er optaget under EL & TEKNIK 2016.
Efter sommerferien skal der produceres en række statements med VELTEKmedlemmer, som vil fortælle om deres motivation for og oplevelse af at være en
del af en brancheforening.
VELTEKs vimeo-kanal findes på www.vimeo.com/veltek
Kig endelig med!

Generalforsamling(er) 2016

I forbindelse med VELTEK og sektionernes ordinæ re generalforsamlinger
den 27. maj 2016 var der udskiftninger i flere sektionsbestyrelser.
Thomas Søndergaard erstattes af Thomas Leth, Hansgrohe A/S, i AVA
Sektionens bestyrelse, som nu ser ud som følger: Ole Sander, FM Mattsson
Mora Group Danmark, Thomas Leth, Hansgrohe A/S, Peder Nygaard, Vola A/S,
Troels Krogh, Nordisk Wavin A/S, Per Rasmussen, Ulefos NV A/S og Per Kronil, Roth
Nordic A/S.
Claus Nielsen, Grohe A/S, erstatter Thomas Andersen i Markedsanalyse
Sektionens bestyrelse, som nu ser ud som følger: Jørgen Stenberg, Hans
Følsgaard A/S, Søren Heinrichsen, Wexøe A/S, Jørgen Mølholm, Leuze Electronic
Scandinavia A/S, og Claus Nielsen, Grohe A/S.
I VELTEK Digital var det store skiftedag i bestyrelsen, da fire
bestyrelsesmedlemmer, Lars Zillo Tidemann, Henrik Falck, Thomas Søndergaard
samt Bo Vestergaard Nielsen, udtrådte. Bestyrelsen ser nu ud som følger: Klaus
Lund, ABB, Bent Werner Lauridsen, Lemvigh-Müller A/S, Brian Ejman Jensen, Solar
A/S, Birger Christensen, Purus A/S, Mike Doucleff, Schneider Electric Danmark,
Mogens Brusgaard, Wexøe A/S, og Susanne Breiner, NKT Cables A/S.
Generalforsamling 2017 afholdes fredag den 19. maj på Holckenhavn Slot på Fyn.

Nyt fra AVA Sektionen

Fæ lles front med andre parter
Da der i foråret 2016 for alvor kom skred i tingene omkring GDV-ordningen,
forenede AVA Sektionen kræfter med DI Byg og Rørforeningen, ligesom vi
inviterede et repræsentativt panel af medlemmer til at deltage i processen for at
komme ud i hjørnerne af branchen.
Generel enighed, men også kompromiser
I udkastet til vores høringssvar, som har deadline den 24. juni 2016, har vi
medtaget rigtig mange af de inputs, som AVA Sektionens medlemmer har
indsendt. Når man beder om mange forskellige virksomheders holdning til en
specifik problemstilling, er der risiko for, at svarene bliver meget forskellige. I dette
tilfælde har der generelt været bred enighed, men det har været nødvendigt at
hugge en hæl og klippe en tå her for at kunne lande på et fælles høringssvar.
Nu har vi som branche gjort vores arbejde og ser, med stor spænding, frem til at
modtage den endelige bekendtgørelse og håber på, at vores høringssvar har gjort
en betydelig forskel.

Nyt fra VELTEK Digital

Gennembrud for ETIM i 2. halvår 2016
I løbet af de næste seks måneder vil den nye standard for produktinformation få
praktisk betydning for alle leverandører til el- og vvs-grossisterne. Grossisterne
Solar, Lemvigh-Müller, AO Johansen og Sanistål vil efter tur melde sig klar til at
modtage data i det nye format.
Vejledning i forbindelse med dansk ETIM-version
For de virksomheder, der er i gang med at indarbejde ETIM-atributter i deres
produktdata, kan det blive aktuelt at indrapportere en oplevet fejl i den danske
oversættelse. Vi vil derfor bede om, at forslag til rettelser i oversættelsen
indsendes til VELTEK Digital på digital@veltek.dk
Målsæ tning om 75% udbredelse i 2016 kan nåes!
Blandt mange af VELTEK Digitals medlemsvirksomheder arbejdes der i disse uger
intenst med klassificering af produkter efter den nye standard og berigelsen af
produktinformation med alle væsentlige produktegenskaber.
På baggrund af den seneste opgørelse er det vurderingen, at vi kan nå vores
målsætning om en ETIM-dækning på 75% af produkterne i den tekniske branche
inden årets udgang.

Nyt fra Markedsanalyse

Nyt navn og fokus
Importørernes oprindelige rolle har ændret sig i en sådan grad, at det er blevet tid
til at justere på sektionens fokusområder. I kølvandet på en strategiproces blev
det besluttet at ændre navn til Markedsanalyse ved sektionens ordinære
generalforamling i maj måned.
Sektionen vil fremover arbejde tværfagligt med at tilvejebringe branchestatistik og
markedsdata for og til medlemmerne. AVA Sektionen er som de første inviteret
med i arbejdet med at udarbejde en statistik uden for el-området.

Nyt fra Elteknisk Sektion

Samarbejde om fundament for Elsikkerhedsloven
De fem bekendtgørelser, der skal danne det praktiske grundlag for arbejdet med
elektriske installationer, elektrisk materiel og elektriske anlæg under
Elsikkerhedsloven, træder tidligst i kraft den 1. januar 2017.
DES, repræsenteret af VELTEK, sidder med i den følgegruppe, som rådgiver
Sikkerhedsstyrelsen omkring implementeringen af Elsikkerhedsloven og dens
bekendtgørelser. Der afholdes en række møder i styrelsen for følgegruppen,
således at fundamentet for Elsikkerhedsloven bliver så stærkt så muligt.

Nyt fra styrelserne

Kvaliteten af energimærkninger for bygninger halter fortsat.
Energistyrelsens årlige kvalitetskontrol af de indberettede
energimærkninger viser, at 32% af de kontrollerede rapporter havde et
forkert energimærke. Styrelsen forventer, at den inden for de næste par år
kan se målbare resultater af den 7-punktsplan, der i 2015 blev iværksat for
at højne niveauet af energimærkningen.
Danske virksomheder, der producerer energiteknologi, eksporterede sidste
år for 71,4 milliarder kroner. Det er et fald på fire procent i forhold til året
før. Men eksporten af energiteknologi udgør stadig en stor del - i alt 11
procent - af den samlede eksport. Dermed er Danmark fortsat nummer ét
blandt EU-landene, viser en opgørelse lavet af Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet, DI Energi og Dansk Energi.
Forbruget af træpiller til energiforsyning stiger fortsat. Siden 2001 er især
forbruget i værkerne steget. I 2014 var træpilleforbruget i Danmark på 2,1
mio. ton, hvoraf langt den overvejende del blev importeret, viser tal fra en
spørgeskemaundersøgelse fra Energistyrelsen.

I Bygningsguiden samler Energistyrelsen viden om de mest almindelige
hustyper i Danmark. Derved kan boligejere og professionelle få overblik
over, hvordan man får en bolig, der både er energieffektiv, tidssvarende og
har et godt indeklima.
Det faktiske energiforbrug steg med 0,9% i det første kvartal af 2016 i
forhold til samme periode året før. Korrigeret for brændselsforbrug ved
udenrigshandel med el steg energiforbruget med 2,2%.

Kort nyt

Omsætningen i installationsbranchen er i første kvartal af 2016 steget med
4,8 procent i forhold til det tilsvarende kvartal sidste år, oplyser TEKNIQ.
Den 48-årige Lone Saaby har afløst Lizzi Krarup som direktør i
Sikkerhedsstyrelsen. Lone Saaby er uddannet cand. polit. og har solid
ledererfaring fra Landbrug & Fødevarer, Patent- og Varemærkestyrelsen og
Dansk Industri.
De to Micro Matic-ejede virksomheder ELOGIC A/S og Triax Systems A/S er
fusioneret og har dannet det nye selskab Elogic Systems A/S. Lars
Christensen, som var direktør i ELOGIC, er udnævnt til administrerende
direktør for Elogic Systems A/S.
Hver fjerde dansker forventer at renovere badeværelse inden for de næste
fem år, viser en undersøgelse, som YouGov har foretaget for Geberit.
En ny rapport fra Aalborg Universitet viser, at det er billigst at lade styringen
mellem den grønne energi og energien til varmeproduktion ske via
fjernvarmesystemer. Rapporten "Future Green Buildings: A Key to CostEffective Sustainable Energy Systems" peger endvidere på, at en investering
i smart udstyr til at styre en bygnings varmeforbrug efter elpriserne er
omsonst.

21 procent af de danske installationsvirksomheder planlægger at ansætte
flere lærlinge i 2016, end de gjorde i 2015, konkluderer TEKNIQ på baggrund
af en medlemsundersøgelse.

Branchenyt
Sanitetsvirksomheden Hansgrohe har
ansat Frank Lund Thøgersen som nordisk
retail chef. Frank Lund Thøgersen kommer
fra en lignende stilling hos Pressalit. I
fremtiden vil han have ansvar for udvikling
og optimering i Hansgrohes retailforretning i samtlige nordiske lande.

Henrik Falck er blevet udnævnt til General
Manager for Grundfos i Schweiz. Henrik
Falck har været ansat i Grundfos siden
1996 og har senest været salgsdirektør
for Building Services VVS i koncernen.
Udover den nye titel vil Henrik Falck få en
plads i Grundsfos DACH Management
Team, der supporterer
salgsorganisationerne i Tyskland, Østrig
og Schweiz.

Brian Sørensen overtager stillingen som
salgsdirektør for Building Services VVS i
Grundfos efter Henrik Falck. Brian
Sørensen overtager ligeledes rollen som
Key Account Manager for den nordiske del
af pumpekoncernens største
distributionskunder i Europa. Han har
været hos Grundfos siden 2001.

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