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Nye faciliteter og nye muligheder
Kære læser.

Om kort tid flytter VELTEKs sekretariat ind i nye lokaler i Herlev.
Flytningen betyder blandt andet, at vi får frigivet økonomiske ressourcer, som
kan anvendes til at skabe værdi for vores medlemmer.
Det har igennem mange årtier været godt latin for brancheforeninger at have
til huse tæt på Københavns centrum. Både fordi nogle medlemmer havde
kontor i byen, men også fordi, det var her, at ”staten” befandt sig. Man
ønskede at have kort afstand til styrelserne, så man hurtigt kunne være på
pletten, når behovet opstod.
I dag er mange styrelser flyttet til provinsen og flere er sikkert på vej væk fra
hovedstaden. Myndighedernes roller er også under transformation, hvilket
blandt andet er et resultat af digitaliseringen, som har reduceret antallet af
møder med interessenterne.
Det betyder dog ikke, at alle møder mellem myndigheder og brancheforeninger
er blevet unødvendige. Tværtimod. Den faglige ekspertise forventes i dag i
højere grad at ligge i branchen, hvilket stiller nye og andre krav til os og andre
organisationer.
I det nye lejemål er der plads til, at VELTEK kan vokse, ligesom vi får egne
fleksible mødefaciliteter. I den forbindelse kan vi som noget nyt tilbyde vores
medlemmer at holde møder hos VELTEK, eksempelvis kundemøder eller
ansættelsessamtaler, i diskrete omgivelser.
Omverden ændrer sig, og det gør VELTEK også!
I denne udgave af VELTEK NYT kan du blandt andet finde vej til, hvad det
kræver af nye energipolitiske initiativer at fortsætte Danmarks grønne
omstilling efter 2020, sikre dig adgang til Danmarks største vvs-fagmesse,
VVS'17, og kigge nærmere på en undersøgelse fra Energistyrelsen, der viser,
at det står sløjt til med at få vist produkters energimærke i de danske butikker.
God læselyst!

Per Rømer Kofod
Adm. direktør

VELTEK flytter

VELTEK flytter pr. 1. april sekretariatet til adressen Smedeholm 13A, 1.
tv, 2730 Herlev.
Adressen i Herlev har kan nås inden for fem minutters kørsel fra Ringmotorvejen
(O4), Hillerødmotorvejen og Helsingørmotorvejen, og der er gratis parkering på
adressen.

Registreringen til VVS '17 er åben

Det er nu muligt at sikre sig adgang til den 13. udgave af Danmarks
største vvs-fagmessen, VVS '17.
Det er gratis for alle fagpersoner at deltage på messen, men adgang kræver
forhåndsregistrering.
Udstillere og standpersonale skal have et elektronisk udstillerkort for at få adgang
til udstillerloungen og skal derfor ikke registrere sig som besøgende.
Udstillerkataloget er online
Formålet med online-udstillerkataloget er at gøre det nemmere at være
besøgende på messen. Derudover giver det også alle udstillere en god mulighed
for at markedsføre sig over for messens deltagere.
Over 200 udstillere har meldt deres ankomst til VVS '17.
Messen afholdes fra den 26. til den 28. april i OCC.

Nyt fra AVA Sektionen

Gamle GDV-problemer spøger fortsat
GDV-sekretariatet er flyttet ind hos Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) på
Amager og burde være kommet helt på plads. Vi hører desværre, at det ikke er
blevet nemmere at få sagsbehandlet ansøgninger om GDV-godkendelser, idet
flere VELTEK-medlemmer klager over manglende svar på ansøgninger, som har
ligget i sekretariatet i flere år. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har endnu engang
udpeget en ny ansvarlig for GDV-området. Den nye leder hedder Birgitte Lundblad.
Branchen ufrivilligt i vanskeligheder
Fortsat langsom sagsbehandling betyder, at vi allerede nu kan se, at branchen

ufrivilligt kommer i vanskeligheder den 1. juli 2017, når den administrative
forlængelse af VA-godkendelserne tilbage fra 2013 udløber. VELTEK vil gå i dialog
med Birgitte Lundblad og de andre involverede brancheforeninger i håb om at
kunne finde en løsning, så markedet ikke går i stå igen med risiko for tab af
danske jobs.
Redegørelse lader vente på sig
I sidste nyhedsbrev berettede vi, at vi afventede redegørelsen for
drikkevandsbekendtgørelsen BEK nr. 1007 fra 29. juni 2016, som den forrige
minister på området bestilte. Vi afventer fortsat redegørelsen og orienterer
naturligvis vore medlemmer, så snart vi modtager den.

Nyt fra VELTEK Digital

Spørgetid for medlemmer
ETIM har for alvor fået luft under vingerne, og siden nytår har Digital afholdt to
medlemsworkshops i henholdsvis Jylland og på Sjælland, hvor status på arbejdet
med standarden er blevet opsummeret, ligesom der har været rig mulighed for at
få besvaret nogle af de spørgsmål, der utvivlsomt opstår, når en virksomhed skal
til at arbejde med nye værktøjer, herunder klassificering af produkter.
ETIM får vinger
På de to workshops præsenterede grossisterne LM og Solar endvidere deres
forventninger til de formater, som de skal modtage produktdata fra
leverandørerne efter. I Danmark har det hidtil været grossistsiden, som har lagt
flest ressourcer i arbejdet med ETIM, og de første grossister er nu klar til at
modtage produktdata efter ETIM-standarden. På leverandørsiden er flere
virksomheder rigtig godt i gang med ETIM-arbejdet, og flere kommer til.
VELTEK har tidligere spået, at 2017 bliver året, hvor ETIM får vinger i Danmark. Med
de seneste fremskridt tyder meget på, at spådommen kommer til at holde stik.

Nyt fra Markedsanalyse

Ny portal lanceret med succes
VELTEKs nyudviklede statistikportal er implementeret, og medlemmerne kan
indberette data i systemet. I de første måneder af 2017 har vi overført sidste års
data til portalen, således at det nu er muligt at benytte de nye analyseværktøjer,
se trends m.m. for egne produktområder samt arbejde med værktøjerne til intern
rapportering og præsentation.
Fremtidssikret statistik
Medlemmerne af Markedsanalyse har modtaget det nye statistikmodul meget
positivt, og vi er stolte af, at portalen har været ramt af meget få ”bugs”, som for
det meste følger med lanceringen af nye IT-systemer. Den nye portal er intuitivt
opbygget og er meget brugervenlig, men medlemmerne vil alligevel inden for kort
tid få fremsendt en brugermanual til at understøtte de nye indberetningsrutiner.
Vi kan med glæde konstatere, at den nye statistikportal fuldt ud lever op til vores
forventninger og løfter VELTEKs statistik ind i fremtiden.

Nyt fra Elteknisk Sektion

Samlet branche skal bekæ mpe ulovlige kopier
MSSI-Electrical Europes arbejdsgruppe, herunder VELTEK, var samlet i Bruxelles
den 7. marts 2017 for at drøfte status på og udviklingen i samarbejdet.
I forlængelse af drøftelserne planlægger VELTEK senere på året et
informationsmøde for producenter og leverandører af elkomponenter, hvor
repræsentanter fra MSSI-Electrical Europe vil orientere om udrulningen af
initiativet og vigtigheden heraf.
Efterfølgende vil de udførende i elbranchen blive opdateret om MSSI-Electricalsamarbejdet, og hvordan de som faggruppe kan bidrage til at øge elsikkerheden.
Producenter har taget initiativ
MSSI-Electrical Europes formål er at bekæmpe udbredelsen af non-compliantprodukter og kopiprodukter i Europa. Bag initiativet står syv producenter; ABB,
Siemens, Schneider Electric, Hager, Eaton, Legrand og Benedict.

Nyt fra myndighederne

En ny undersøgelse fra Energistyrelsen viser, at den danske detailhandel
langt fra er gode nok til at vise produkters energimærke i de danske
butikker. Henover efteråret og vinteren har Energistyrelsen undersøgt, hvor
god den danske detailhandel er til at energimærke produkter i deres
butiksudstillinger. I 19 % af tilfældene var reglerne for energimærkning ikke
overholdt. Den mest udbredte fejl i butikkerne er helt at undlade den
lovpligtige mærkning.
Energistyrelsens varmepumperejsehold udsender årsrapport for 2016.
Årsrapporten konkluderer, at det bliver mere attraktivt at etablere
varmepumper til fjernvarmeproduktion. Det skyldes især beslutningen om
den gradvise udfasning af PSO-afgiften, og at etablering af varmepumper på
fjernvarmeværker nu kan medtages i opfyldelsen af energisparemål.
'Basisfremskrivning 2017', som viser en fremskrivning af Danmarks
energiforbrug, energiproduktion og udledning af drivhusgasser frem mod
2030, konkluderer, at Danmark når EU-målene i 2020 for anvendelsen af
vedvarende energi og de ikke-kvoteomfattede drivhusgasudledninger. En
fortsat grøn omstilling efter 2020 vil dog kræve gennemførsel af nye
energipolitiske initiativer.
De lave oliepriser i 2015 betød, at statens indtægter fra Nordsøaktiviterne
blev halveret til omkring 9,3 milliarder. Det fremgår af en økonomisk
redegørelse, som Energistyrelsen har offentliggjort.
Ny abonnementsordning for varmepumper skal give tusindvis af danskere
mulighed for at sende deres oliefyr på pension og få varme med grøn strøm
i stedet.
Biogas kan på lang sigt forventes at blive billigere og mere klimavenligt
brændstof til tung transport end flydende biobrændstoffer, konkluderer en
rapport bestilt af Energistyrelsens Biogas Taskforce.
Miljø- og Fødevareministeriets seks institutioner er blevet samlet i fire
styrelser med større fokus på ministeriets kerneopgaver og brugerne.
Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er en 3-årig forsøgsordning, som skal
sikre mulighed for arbejde og opkvalificering for flygtninge og
familiesammenførte til flygtninge. Ansættelsen er midlertidig og udgør en
trædesten til det ordinære arbejdsmarked. Et IGU-forløb varer to år, og der
følger 40.000 kr. i bonus med til arbejdsgiveren. Det er Styrelsen for
International Rekruttering og Integration, der står bag IGU-initiativet. Læs
mere på www.sammenomintegration.dk
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ændringsbekendtgørelse til
BR15. Bekendtgørelsen dækker tre ændringer.

Kort nyt

Den grønne omstilling forudsætter en række forskellige initiativer, som skal
sættes i gang i den nærmeste fremtid, hvis Danmark skal indfri sine politiske
klimamål. Sådan lyder det blandt andet i Dansk Byggeris ‘Byggeriets
Energianalyse 2017’.
Wexøe Gruppen fusionerer deres to datterselskaber Fibernet A/S og
Hitavent A/S. Det nye selskab hedder Wexøe Solutions A/S.
Danske Vacon Drives' salgskontor er lukket ned og alle aktiviteter flyttet til
Danfoss A/S. Nedlukningen er sidste led i en proces, som har fundet sted
siden sommeren 2015, hvor Vacon og Danfoss Drives begyndte at arbejde
sammen som én salgsorganisation.
Efter den 1. juli 2017 strammes kravene til brandklassificering af kabler, der
anvendes til fast installation i bygninger. Stramningen sker, fordi den
europæiske standard EN50575 efter en overgangsperiode på et år bliver
obligatorisk. Du kan læse mere om de nye brandklasser i 'Kend din
byggevare', som Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udgivet.
Janni Lykke Methmann er fratrådt sin stilling som direktør for
brancheorganisationen Arbejdsgiverne. Hun er i stedet tiltrådt som direktør
for Væksthus Danmark. Souschef Anne Vibeke Gregersen fungerer som
konstitueret direktør for Arbejdsgiverne.
Dansk El-Forbund og TEKNIQ er blevet enige om en ny overenskomst på
elområdet. Overenskomsten indeholder blandt andet indførsel af regler om
flekstid samt bestemmelser for funktionærlignende ansættelse samt en
egentlig funktionæroverenskomst for elektrikere, der overvejende udfører
arbejde, der er omfattet af funktionærloven.
Én ud af tre danske installationsvirksomheder er blevet anmeldt af kunder
på sider som Trustpilot, Anmeld-Håndværker eller Facebook, viser
en medlemsundersøgelse fra TEKNIQ.

VVS-branchen oplevede en stigning i beskæftigelsen på 5,8 % i 2016. I alt
var 44.300 personer i gennemsnit beskæftiget i installationsbranchen
samlet set.

Branchenyt
Kim Lyngaae (49) er ny nordisk
servicedirektør hos Philips Lighting og har
dermed fået ansvaret for at videreudvikle
serviceafdelingen. Hans mission er at få
folk til at tænke på belysning som en
service i stedet for blot en kilde til lys. Kim
Lyngaae har en fortid i Atea, men kommer
senest fra en stilling som administrerende
direktør i InfoCare Services.

Frese A/S har ansat Peter Ebdrup som ny
salgsdirektør. Peter Ebdrup overtager det
globale ansvar for HVAC- og vvs-områderne
i Frese og vil have base på virksomhedens
hovedkontor i Slagelse. Han kommer til
Frese fra AVK-Holding A/S, hvor han var
ansvarlig for flowreguleringsdivisionen.
Peter Ebdrup har tidligere haft ledende
salgsstillinger i Danfoss' varme- og
fjernevarmeanlægsdivision. Desuden har
han været administrerende direktør for
Genvex, en dansk leverandør af
ventilationsløsninger.

Helle Guldhammer Kristensen (51) er
tiltrådt som vicedirektør på Business
College Syd, som blandt andet står for
uddannelsen til handelsassistent i salg
med brancheretning el eller vvs. Hun har
mere end 20 års erfaring fra handelsskoleverdenen, i hvilken hun senest har været
ansat på Tradium siden 2004, hvoraf de
seneste fem år var som uddannelses- og
kursuschef for skolens Retail &
Management i Randers. Helle Gudlhammer
Kristensen er oprindeligt uddannet revisor
og har desuden en HD i regnskabsvæsen
og er cand. merc. i organisation og
strategi.

Mikkel Møller Jørgensen er tiltrådt som
salgschef i Hans Følsgaards kabelafdeling.
Med ansættelsen vil HF udbygge sin
position som leverandør af
specialløsninger af kabler til dansk
industri. Mikkel Møller Jørgensen har
tidligere været ansat hos Eltech
Components, Chemo Electric samt Molex

og har derfor indgående kendskab til
branchen.
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