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Leder: Det vil 2022 blive husket for

Fuld beskæftigelse, stigende inflation, farvel til Covid19
restriktioner, gode ordrebeholdninger, rentestigninger,
energikrise eller de skyhøje el- og gaspriser.

Sjældent har der været så mange – og på flere måder
modstridende – valgmuligheder. I VELTEK vil vi tænke
tilbage på en lang valgkamp med en endnu længere
periode til regeringsdannelse. Sammenlagt hele 71
dage, hvor ministerier og styrelser var sat på vågeblus,
som det nu engang hører sig til, når der ikke er en
regering. Med den nye regering på plads her
umiddelbart før jul, er der lagt op til travlhed i VELTEK
fra starten af det nye år.

Læs mere

Husk de nye LCA-krav i bygningsreglementet
fra 1. januar 2023

Allerede nu er der i Koordineringsudvalget for Bæredygtigt
Byggeri drøftelser af, hvorledes den aftalte roadmap for
stramninger af klimakravene skal se ud frem mod 2025.

VELTEK har et fast sæde i koordineringsudvalget, hvor Lennart
Østergaard sektionschef for VELTEK Ventilation, er
repræsenteret. Der vil forventeligt blive kigget på en række
fokusområder frem mod 2025.

Læs mere
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VELTEKs statistikmodul skal højne
sikkerheden

Udviklingen af VELTEKs statistikmodul er igangsat her i
slutningen af indeværende år, og vi ser meget frem til,
at vi forventeligt kan indberette på det nye system i Q2
2023.

Arbejdet med udviklingen skal bl.a. fremtidssikre og
højne sikkerheden i statistikmodulet, samtidig med at
brugerønsker og automatisering af administrative
opgaver er tænkt ind i opgaven.

Læs mere

Det nye drikkevandsdirektiv lader vente på
sig

Nu hvor regeringsforhandlingerne er faldet på plads, kan
vi hos VELTEK Vand genoptage kontakten til
miljøministeriet med henblik på opdatering af status på
udviklingen i drikkevandsdirektivet.

Fra VELTEK Vand er Nicolai Garde-Dinesen repræsenteret
i standardiseringsudvalget DS/S314 vandforsyninger, hvor
han varetager medlemmernes interesser inden for
fokusområderne.

Læs mere

Mere strøm på strømmen

Voldsomme prisstigninger på el og gas rykkede
energiforbrug op forrest i mange danskeres bevidsthed. Det
interessante er, at danskerne for første gang tydeligvis
efterspørger data for at flytte energiforbrug og spare penge.

Energikrisens anden fase vil helt sikkert bringe fokus på
energieffektivitet. Elbranchen har fået en gylden mulighed
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for at markedsføre energieffektive og smarte løsninger, som
ikke tidligere har haft den store købsinteresse hos
kunderne. 

Læs mere

ETIM 9.0 er nu frigivet

VELTEK kan med stor fornøjelse meddele, at den nye
internationale ETIM-udgivelse, ETIM 9.0, nu er
offentliggjort og gjort tilgængelig. Den nye version er et
resultat af 8780 ændringsanmodninger og 690 nye
klasser.

I lighed med tidligere udgivelser har ETIM International
frigivet en række filer med den nye model for alle
sektorer på ETIM engelsk.

Læs mere

Et år med fokus på varme og
energieffektivitet

2022 har i høj grad stået i ”varmens tegn” med
rekordhøje energipriser, usikkerhed om
gasleverancer og om hvorvidt der vil være strøm i
elnettet, som vi er forvænt med. Senest har
Energistyrelsen varslet om mulige brownout denne
vinter samt den kommende i 2023/2024.

Det ser ud til, at kunder til fjernvarme generelt har
trukket det længste strå i denne omgang, da de i
mindre grad har været udsat for store prisudsving
på energien.

Læs mere
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