Online B2C-satsning fik luftfilterproducent ud af krise med
uventet overskud
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Regelforvirring kan koste små
virksomheder livet
Mange især små virksomheder i
byggebranchen er kommet i alvorlig klemme, efter at man fra
årsskiftet indførte et nyt bygningsreglement, som blandt andet betyder, at en vurdering af
de tekniske løsninger på brandog
konstruktionsområderne,
ikke længere er en kommunal
opgave. I stedet skal private certificerede brandrådgivere og statikere stå for vurderingen.
Formålet med indførelsen af
certificeringsordningen var at få

en hurtigere og mere ensartet
proces på vejen mod byggetilladelse landet over samtidig med,
at sikkerhedsniveauet på brandog konstruktionsområdet skulle
opretholdes.
”Problemet er bare, at virksomhederne oplever, at der er stor
forvirring og uenighed om, hvordan reglerne skal fortolkes. Derfor er det også svært at få et klart
svar på, hvad det vil koste at få
gennemført kontrollerne, så man
kan komme i gang med byggerierne”, siger Simon O. Rasmussen,
underdirektør hos TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer
cirka 4.200 virksomheder indenfor el, vvs og metal.
Nogle steder har det nye bygningsreglement betydet, at virksomhederne har opsagt medarbejdere. Og trækker processen
tilstrækkeligt ud, risikerer virksomhederne ligefrem at skulle
lukke helt.

Nyt tilskud sætter turbo på
udskiftning af oliefyr
Torsdag den 1. oktober trådte den nye Skrotningsordning i
kraft. Dermed sætter regeringen
fart på udfasningen af olie- og
naturgasfyr, der skal gøre de
danske hjem mere klimavenlige
og bidrage til 70 procent målsætningen.
”Vi viser med åbningen af den
nye pulje, at vi kan gøre vores
grønne ambitioner til konkret
handling, som danskerne kan
forholde sig til. Ordningen gør
det nemt at skifte sort opvarmning ud med en klimavenlig
løsning, uden at det koster en
bondegård. Til gavn for både

mennesker, miljøet og klimaet”,
siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.
Ordningen, der er vedtaget i
hånd med klimaftalen som regeringen og et bredt politisk
flertal vedtog i juni, betyder, at
energitjenesteleverandøren påtager sig ansvaret for at udskifte
olie- eller gasfyret med en varmepumpe, samt skrotning af det
gamle fyr, installation, drift og
vedligeholdelse af varmepumpen.
Der er ca. 80.000 huse i Danmark, der opvarmes med oliefyr,
og ca. 380.000 med naturgas.
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Online B2C-satsning fik
luftfilterproducent ud af krise med
uventet overskud
En hård tid gik luftfilterproducenten Danfilter i møde, da
coronakrisen lukkede dele af
samfundet ned. Det delvist nedlukkede Danmark og de mange
hjemsendte medarbejdere betød nemlig, at der ikke længere
blev bestilt service og filtre til
ventilationssystemer i virksomheder, på kontorer og lagre. Det
skriver Danfilter i en pressemeddelelse.
Men netop grunden til virksomhedens økonomiske tilbagefald
blev deres hjælp til overskud.
Mange lønmodtagere var under
nedlukningen sendt hjem for at

arbejde. Det betød, at flere private forbrugere af luftfiltre købte varer og service via Danfilters
webshop Filterhuset.dk.
”Interessen for indeklimaet i
hjemmet voksede enormt, da
alle skulle arbejde hjemme. Og
det stod hurtigt klart, at det var
denne salgskanal, vi skulle bruge
vores krudt på. For at kunne imødekomme efterspørgslen øgede
vi leveringskapaciteten med 20
procent gennem seks ugentlige
afsendelser i stedet for fem”, siger CEO i Danfilter, Henrik Friis.
Danfilter gik ud af andet kvartal
med en vækst på 33 procent.

DM i Skills 2021 aflyses
Danmarksmesterskaberne i en
lang række erhvervsuddannelser, der efter planen skulle gennemføres i Fredericia i februar
2021, aflyses grundet coronavirus.
Det årlige danmarksmesterskab,
hvor landets største unge talenter på erhvervsuddannelser
konkurrerer i 40 discipliner om
at vinde titlerne som danmarksmestre, har normalt 50.000 besøgende.
Men nu aflyses eventet altså for
næste år grundet usikkerhed
omkring tilskuerdeltagelse.
”Det er med meget et meget
tungt hjerte, at vi må træffe
denne beslutning. Men tiden er

desværre ikke til den slags kæmpe-events, og vores første prioritet er naturligvis sikkerheden
for både deltagere og publikum.
Derfor bliver vi nødt til at aflyse
DM i år. Men vi kommer stærkt
tilbage allerede i 2022”, siger
Jesper Juul Sørensen, formand
for SkillsDenmark.
DM i Skills i Fredericia i 2021 arrangeres i fællesskab af SkillsDenmark, Fredericia Kommune
og Trekantsområdet Danmark.
De tre parter er i diskussion om
muligheden for at bringe danmarksmesterskaberne tilbage
til Fredericia på et senere tidspunkt.

