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EFO ElexrnoFoRENtNGEN
AnseenerNtNG
01.01.2010 - 31.12.2010

Elektroforeningen er en neringsorganisasjon for produsenter, importorer og
grossister i den elektrotekniske bransje.
EFO skal fremme saker og pdvirke beslutninger pA vegne av medlemmene overfor
myndigheter, andre neringsorganisasjoner og forbrukere. Foreningen skal ogsi
v@re et serviceorgan for medlemmene, stimulere markedet og profilere bransjen
generelt.
EFO har som mdl A bidra til gode rammevilkAr for bransjen, A vere den
elektrotekniske bransjens statistikksenter og A stofte opp om og medvirke til
utviklingen av medlemmenes kunnskapsniv6 pA definerte omrAder.
Det er videre et mAl for EFO A synliggjore funksjoners og aktorers plass i
verdikjeden, v@re en pAdriver til synliggjoring av den elektrotekniske bransje og fA
flest mulig relevante bedrifter til A bli medlemmer i Elektroforeningen.
Til grunn for EFO's organisering og drift ligger Lov for Elektroforeningen, siste gang
revidert 20. september 2006.
EFO har pr. 31 .12.2010 totalt en medlemsmasse pA 'l 36 bedrifter som en mindre
enn Aret fsr. Det er fem nye medlemmer og tre har sagt opp medlemskapet i
foreningen.
Elektroforeningens kontoradresse er Oslo.

Fortsatt drift
Hovedstyret vurderer grunnlaget for videre drift A vare til stede, og regnskapet for
2010 er utarbeidet under denne forutsetningen.

Arbeidsmiljo iEFO
Det er Hovedstyrets oppfatning at arbeidsmiljoet i EFO er godt.

Ytre miljo
Foreningens egen virksomhet har ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljo.
EFO har i samarbeid med andre bransjeorganisasjoner inngdtt avtale med
Miljoverndepartementet om innsamling og behandling av kasserte EE-produkter p6
vegne av egne medlemmer og andre leverandsrer som onsker 6 tilslutte seg et
felles innsamlingssystem. I samarbeid med Elektro og Energi - en bransjeforening i
Norsk Industri, har EFO etablert miljoselskapet RENAS AS som opererer et
landsomfattende system som sikrer innsamling og miljomessig forsvarlig behandling
av avfall fra elektro- og elektronikkprodukter.

EFO
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ELJoftet
EFO og NELFO har inng6tt et samarbeid om et felles bransjemessig
markedsforingsprosjekt som skal ske sluttkundens bevissthet om losninger og tilbud
som elektrobransjen leverer. Prosjektet har arbeidstittelen El-lsftet, og det har i 2010
vert gjennomfort en boligkampanje og en yrkesbyggkampanje. Den totale
tilbakemeldingen oppfattes 6 vere meget bra.
Markedsforingsprosjektet viderefsres i 201 1 med en hovedaktivitet for 6 etablere et
tilbud til boligeiere om Fastelektriker.
For neringsbygg vil hovedfokus v€re energieffektivisering med koordinering av
oppl€ring og verktoy for installatorene.
BIM og IFD SignOn
Det har bAde i Norge og i en del andre land som Holland, Canada og USA gjennom
prosjektet buildingSMART blitt lagt ned et stort arbeid for 6 digitalisere alle ledd i
bygge industrien for a samle alle aktsrene ifelles 6pne standarder i en BIM
(BygningslnformasjonsModell) som kvalitetssikrer og effektiviserer
informasjonsflyten i byggeprosjekter. Det vare seg nye bygg sA vel som ved
rehabilitering av gamle bygg.
I Norge er store aktorer som bl.a. Statsbygg og Forsvarsbygg p6drivere for 6
etablere bruk av BIM i sine prosjekter.
Efter oppfordring fra buildingSMART Norge har Norsk Byggtjeneste AS (NOBBbasen), Norske Rorgrossisters Forening (NRF-basen) og Elektroforeningen
(EFObasen) etablert et felles prosjekt IFD SignOn for 6 tilreftelegge en felles
kommunikasjonsplattform far varedatabaser som onsker d tilrettelegge for
tilgjengelighet mot BlM. Innovasjon Norge er med a demnansierer prosjektet og
Forsvarsbygg er med som krevende kunde.
IFD Library er en generisk varedatabase som skal etableres med egenskaper etter
den 6pne |FD-standarden ISO 12006-3 som ogs6 skal brukes i de respektive
varedatabasene som tilslutter seg IFD SignOn.
EFO deltar i IFD Library Brukergruppe som observator og med rett til innspill for
overvAke og sikre at prosjektet ivaretar v6re interesser.

6r

Likestilling
Det er fire ansatte i EFO og en av disse er kvinne i 60 % stilling. Det er ingen kvinner
i Hovedstyret.

Annet
EFO deltar i interessegruppe for energieffektivisering som NELFO etablerte
sommeren 2010. Det er etablert en styringsgruppe sammensatt av tre
representanter fra NELFOs medlemsbedrifter og tre fra EFOs medlemsbedrifter.
Interessegruppen skal legge til rette for en overordnet koordinering av
installatorenes markedsaktiviteter pi omr6det energieffektivisering i naringsbygg og
skal i forste omgang ha spesiell fokus p6 energimerkeordningen og hvordan den kan
v@re en dorApner. Det skal vare et nert samarbeid med El-lsftet.

EI-U
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Arsresultat og disponering
Arcresultatet foreslAs disponert slik:

kr. - 368.615.10
kr. - 368.615.10

Til annen egenkapital
Totalt disponert

Oslo, 17. mars 201 1
Hovedstyret i Elektroforeningen

KAre Ovesen
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Ansnepponr 2010
1.

GENERALFoRSAMLINGEN2oIO
Den ordinare Generalforsamlingen ble avholdt pA Hotel Continental torsdag
22. aoril2010.
Det motte 51 personer fra 29 medlemsbedrifter (85 stemmer), og motet ble
ledet av hovedstyrets leder Bjorn Amundsen.
Ut over de faste saker var El-loftet 2011 til behandlino.

Valgene ga folgende utfall:
HOVEDSTYRET:

Amundsen
Gjemdal
KAre Ovesen
Steffen Waal

Styreleder: Bjom
Erik

Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Bergg6rd Amundsen
Nexans Nonvay
Ahlsell Norge
ABB

Gjenvalg
Ny
lkke pi valg
lkke pA valg

lAr
2Ar
1Ar
1Ar

Ledere i Pl- og G-styret

GRuppesryneR:
Prod usent-/lmporto rstvret:

Leder:

Embret Arne Mellesmo

Medlem: RunarHansesatre
Medlem: Mildrid Kvals
Medlem: Leder i Lysstyret

Osram

Gjenvalg
Schneider Electric Norge lkke pA valg
Stansefabrikken Products lkke pA valg

26r

Elektroimportoren
Elektroskandia Norge
Otra Norge

Ny
Ny
lkke pA valg

2Ar
2Ar
1Ar

Fagerhult Belysning
DEFA Lighting
Glamox
Osram

Gjenvalg

2 Ar

'l Ar
1Ar

Grossiststvret:

Leder:

Bjom Spieler

Medlem: Morten Harsem
Medlem: Lars Hamborg

Lysgruppen
Lvsstvret:

Leder:

Toril Bache Jenssen

Medlem: OivindDanielsen
Medlem: Thor Erik Klausen
Medlem: GunnarDanielsen
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VALGKOMITE (etter innstilling fra Hovedstyret):

Leder:

Medlem:
Medlem:

Hoien
Marki
Bakke

Erik
Rune W.
Steinar

Elektroskandia

Osram

Norge Ny

Schneider Electric

Norge

Gjenvalg
lkke p6

valg

2 el
3 6r
1 er

De uttredende styremedlemmer ble takket for innsatsen og de nye
medlemmene ble onsket velkommen.

2.

SEKRETARIATET
Ved utgangen av 2O1O besto sekretariatet av folgende:

Tran
Dobbe Regnskapsforer Revisjon
-

Jens-Dag Vatndal
Marit Lundteigen
Phillip
@ystein

3.

Direktor
Sekretar (60 %)
Prosjektmedarbeider
Prosjektleder
Resultat Regnskapsservice AS
KPMG

MEDLEMMERPR.31.12.201o

3.1

Totalt antall bedrifter

(P):
(l):
(G):

Produsenter
lmportorer
Grossister

Sum

3.2

(P+f+c)

31
93
'12

(pr.
(pr.
(pr.

136

31.12.09: 32)
31.12.09: 93 )
31.12.09: 12\

(pr.3112.A9: 137 )

Nye medlemsbedrifter i2010:
Beijer Electronics AS
Demas AS
Lenson Elektro AS
Norasonde AS
Reka Kabel AS

I

P
I

P
I

Side 6 av 26

Arsberetning 2010

3.3

Bedrifter utmeldt i 2010:
Erico Europe b.v.
Eurolys AS
Holte Industri AS

3.4

Selskapsendringer20l0
Eaton Elechic AS
- tatt over Moeller Electric AS

Letti

AS

P

- tidligere Orshall Verksted AS

Schneider Electric Buildings Nonray

AS

I

- tidligere TAC AS

Schneider Electric lT Nonivay

AS

P

- tidligere MGE UPS Systemer AS

SNA Europe Norway

AS

P

- tatt over Bacho Verktsy AS

BU Glamox Luxo Lighting

Norge

P

- Glamox ASA tatt over Luxo Noroe AS

3.5

Aresmedlemmer:
EFO har 6 eresmedlemmer: Johan Chr. Ulrichsen, Finn Bohle, Markus
Holden, Bernt Hobbelhagen, Kjell T. Olsen og Rune W. Marki.

4.

EFO -oPPGAvER2olo

4.1

Statistikk
Hensikten med EFO salgsstatistikker er 6 gi et bilde p6 utviklingen i
markedet som kan vare et av flere verktoy i forstAelse av markedets
utvikling. Det er en prosess for A utvikle nye web-baserte statistikker i
EFO, og b6de Pl- og G-statistikken er etablert som web-statistikker.
Fagstatistikkene som er en del av Pl-statistikken gir en mer detaljert
oversikt for respektive fagomrAder. Grossistenes mAnedsstatistikk er
inntil videre beholdt som Excel-ark.
MAI for 2010 er:
o 6 f6 med 75 Vo av Pl-gruppen i ny web-basert Pl-statistikk.

.

4.2

etablere fagstatistikker i ny Pl-statistikk for de faggrupper som
gnsker det etter samme monster som for Lysarmaturer, Lyskilder og
Nodlysarmaturer.

A

Markedsinformasion
I den hensikt A holde medlemmene oppdaterte pd markedsprognoser
viderefsrer EFO samarbeidet med Prognosesenteret og sender
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informasjon om markedsutvikling og forventninger fire ganger i Aret.
EFO henter ogs6 makrookonomiske hovedtall fra SSB som sendes
medlemmene nAr dette foreligger.

4.3

EFObasen
Det er et m6l at EFObasen skal vere den foretrukne varedatabasen i
for elektroprodukter i byggvareindustrien.
Elnummerbanken og Produktdatabasen ble slAtt sammen til en base i
EFObasen fra 1. januar 2009. Det er gitt forskjellig tilgang til
EFObasen, og som tidligere blir Elnummerbanken gjort apent
tilgjengelig med begrenset informasjon mens ovrig tilgang er
brukerdefi nert og passordstyrt.
EFO deltar i arbeidsgrupper i buildingSMART / BIM for tilrettelegging av
IFC/lFD -standard i Produktdatabasen med produktegenskaper som
arbeidsgruppene definerer. Det er sterke faringer fra Statsbygg og
Forsvarsbygg om bruk av BIM i prosjekter og innkjop (FM), og
EFObasen er verktoyet som kan mote foringene.
EFO vil overvike utviklingen av UNSPSC - standard for
produktklassifisering og komme med forslag til GSI som er
prosjektadministrator i Norge.

EFO

4.4

IFD SiqnOn
Store markedsaktorer som Statsbygg, Forsvarsbygg og flere
entreprenorer tar i bruk BygningslnformasjonsModell (BlM) som er
utviklet i buildingSMART, og de krever at alle aktorer i byggeprosessen
skal bruke de samme Apne standarder i den digitale BlM. Det vil igjen
stille krav til at produktinformasjon skal leveres digitalt i den Apne
standarden ISO 12006-3, ogs6 kalt lFD.
Det er et mAl 6 tilrettelegge EFObasen med leverandsrenes produkter
etter den samme Spne |SO-standarden slik at de kan tas i bruk i BIM
nir det kreves av markedsaktorene.
For A mate markedets krav har EFO sammen med Norsk Byggtjeneste
(NOBB-basen) og Norske Rorgrossisters Forening WS (NRF) etablert
et selskap, IFD SignOn, som skal utuikle en felles
kommunikasjonsplattform for alle databaser i byggebransjen med apen
IFD-standard i BlM. Standard Norge etablerer og drifter IFD Library
som et generisk bibliotek.
Det er inngAtt en OFU-kontrakt med Innovasjon Norge, og
Forsvarsbygg gAr inn i prosjektet som krevende kunde. Prosjektet skal
tilrettelegge for somlss informasjonslogistikk og effektiv e-handel.
Prosjektet skal utvikles over tre Ar og ferdigstilles i 201 1, og i denne
perioden skal databasene vere tilpasset IFD-standarden.

4.5

Milio
EFO har som m6l 5 bidra til miljotiltak gjennom malrettet
energieffektivisering som reduserer energibruk i bygg.
Det er et m6l A hindre at kasserte elektroprodukter kommer p6 aweie
og blir et miljoproblem, og EFO skal folge opp og medvirke til at
medlemsbedriftenes forpliktelser og rettigheter med hensyn til EE-
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forskriften (WEEE-direktivet) og Bransjeavtalen ivaretas av Renas som
forutsaft.
EFO skal ogsA som en av eierne i Elektroforum delta i en
arbeidsgruppe med det mdl A identifisere elektrobransjens muligheter til
losninger og initiere tiltak som reduserer CO2 -utslipp og bidrar til A
stoppe den negative klimautviklingen.

4.6

Elektroniskehandelsdokumenter
Det er sterke foringer fra det offentlige bruk av elektroniske
handelsdokumenter, og EFO har som m6l 6 bidra til effektiv utveksling
av handelsdokumenter og skal overvAke og lede ufuiklingen av
standarder for slike i elektrobransjen. Samtidig deltar EFO i BIT prosjektet for utuikling av standarder for elektroniske
handelsdokumenter p6 tvers av bransjer.

4.7

Medlemsmster oq seminarer
EFO vil arrangere medlemsmoter med tidsriktige temaer i og pA tvers
av gruppenelfaggruppene og vare et fagforum for den elektrotekniske
bransje.

4.8

Utvalq
EFO skal vere sekretariat for oppnevnte interne utvalg s6 vel som
delta i relevante eksterne utvalg og komiteer.

A

4.9

Ekstern kontakt
EFO skal holde lopende kontakt med relevante eksterne
organisasjoner, myndigheter, nordiske sosterorganisasjoner og den
Europeiske Elektrounionen (EUEW).

4.10

EL-loftet. et markedsforinqsprosiekt for elektrobransien
EFO skal pA vegne av medlemsbedriftene i prosjektets styringsgruppe
og prosjektgruppe sikre utvikling, gjennomforing og oppfolging av Elloftets aktiviteter med det mAl A:
. oke sluftkundens bevissthet om losninger og tilbud som
elektrobransjen leverer.
r ske salget i alle deler av verdikjeden.
o beholde verdiskapingen i bransjen.
EFO har 50 % eierskap av EL-loftet og finansierer medlemmenes andel
av bidrag til gjennomforingen.
EFO vil gjennom sin representasjon i styringsgruppen fremme
synspunkter som folger:
El-loftets aktiviteter skal ligge pd et niv6 over hva den enkelte
bedrift arbeider med.

.

o

.
.

El-loftets oppgave skal vere 6 tilfore bAde boligmarkedet og
naringsbyggmarkedet kunnskap om hva bransjen leverer.
El-loftet bsr inkludere politiske beslutningstakere i m6lgruppen og
avstemme dette p6virkningsarbeidet til Elektroforum og Norsk
Teknologi.
EFOs medlemmer m6 finne en losning for ogs6 6 involvere
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medarbeiderne i El-lsftet for A kunne vare med A gi prosjektet
enda mer kraft, - for eksempel ved at El-loftets prosjekfledelse
inviteres til bedriftsinterne arrangementer ?

o
4.11

Det er et mAl 6 finne en mAte 6 m6le ELloftets resultater pA ogs6
for EFOs medlemmer.

Narinqspolitikk
Den elektrotekniske bransjen har som hensikt A pAvirke politiske
beslutningssystemer og EFO vil gjennom Elektroforum delta i de
neringspolitiske prosesser som utvikles og settes ut i livet.
Det er utviklet et dokument for det neringspolitiske arbeidet i
Elektroforum - Fundament for konkunansekralt - som bestAr av 6
hovedstolper med hver sine prioriterte overbygninger, men som alle har
en rekke underliggende prioriteringer av saker. M6let er at Stortinget
skal f6 seg presentert samtlige stolper, en for hvert halv6r. Det er den
prosessen som ble startet opp i vAren 2008, og som viderefsres i 2009
og 2010.
Stikkord for hovedtemaer som organisasjonene er enige om er: Klima
og miljo, rekruftering, naringen nasjonalUinternasjonalt,
forskning/innovasjon, sArbarheVsamfunnsansvar og politikU media.
Underlagt disse hovedtemaene er en rekke enkeltsaker som
energieffektivisering, ny fornybar energi, vannkraft, kompetanse,
globalisering, virkemiddelbruk, rammevilk6r etc.
Hovedtanken bak " fundament for konkurransekraft" kan samles i
folgende punkter:

I
I
I
I

EFO

bidra til at den elektrotekniske neringsklyngen heves pA den
neringspolitiske dagsorden i Norge.
bidra til en sterkere synliggjoring av elektroneringens samlede
verdiskaping i det offentlige rom og hos politiske
beslutningstagere.
fokusere p6 elektroneringens mest sentrale naringspolitiske
problemstillinger gjennom'Tundament for konkurransekraft" som
overordnet tema.
bidra til at elektronaringen blir pAdriver og premissleverandor for
arbeidet b6de i Energi 21 og i EnergirAdet nedsatt av Olje- og
energidepartementet.

4.12

Medlemsvervinq
EFO ssker nye medlemmer med basis i bedrifter som er relevant.

4.13

Eliaden 2010
EFO skal bidra som faginstans og v€re pAdriver for at Eliaden som
messe tjener EFO's medlemsbedrifter.
EFO skal engasjere seg aktivt som en av eierorganisasjonene til
stiftelsen Elektroforum og medvirke til at Eliaden 2010 blir en messe
som markedsforer elektrobransjens produkt og derigjennom oker
med lemmenes markedspotensial.
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5.

MOTEVIRKSOMHET
5.1

MEDLEMSMoTER I EFO:

Det motte 51 deltakere pA EFO medlemsmote pi Hotel Continental
forkant av generalforsamlingen.
Mstet startet med en oppdatert prognose fra Prognosesenteret som
ble holdt sammen med grossistenes salgsutvikling. De fire byggsegmentene Nye Boliger, ROT Boliger, Nye Yrkesbygg og ROT
Yrkesbygg har ulik utvikling, men i sum ser vi en nedgang i byggmarkedet som vil fdr betydning for salg av elektrisk materiell.
Hvordan de ulike leverandorer vil merke nedgangen avhenger av
hvilke byggsegmenter de respektive har som sine hovedmarked.
Prosjektleder Jon Gangdal presenterte El-loftet i 2010 og
kampanjene som er satt i gang. Han gikk spesielt inn p6
etableringen av "Fastelektrikerordningen" som bygger pA ideen om
jevnlig kontroll og at kundene har en elektriker som folger opp med
kontroll og tilbud nAr det er onskelig. I ordningen ligger
forsikringsrabatt og garantier itillegg til hjelp til 6 mote krav til elsjekk og energimerking av boligen.

i

Det motte 85 representanter tra 42 medlemsbedrifter til
Elektroforeningens julemote pA Hotel Continental torsdag 2.
desember 2010.
Rammen rundt foredragene var i hvilken grad elektrobransjen er
synlig i markedet og i det politiske miljoet, og foredragsholderne
viste til hvilke utfordringer og muligheter bransjen stAr ovenfor og
hva som er gjort sA langt.
Det var tre engasjerte foredragsholdere som tok for seg utfordringer
og tiltak som gir muligheter for elektrobransjen:
Fastelektrikeren - et konsept i El-loftet

r

v/ prosjektleder Gunnar Angeltveit, partner i Angeltveit & Gangdal AS

Millioner A spare - fokus pA energibruk i neringsbygg
v/ siv. okonom og partner Andreas Aamodt, Adapt Consulting AS

Neringspolitiske utfordringer i elektrobransjen
v/ leder for neringspolitisk utvalg i Elektroforum, direktor Tore Strandskog,
Norsk Teknologi

5.2

MOTER I FORSKJELLIGE STYRER/GRUPPER:

Hovedstyret
Hovedstyret har avholdt 7 malet i 2010 og primert vert engasjert
folgende oppgaver:

i

Forberedelse av ordinar Generalforsamling og oppfolging av de
nedfelte arbeidsoppgaver for 2010, Eliaden 2010, opptak av nye
medlemmer, skonomisk status/prognoser, diverse foresporsler,
EFObasen, IFD SignOn og BlM, Renas, Felles salgs- og
leveringsbetingelser for elektrobransjen, El-lsftet og Elektroforum.
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Produsen!/lmportgrqruppen

:

Pl-styret har avholdt 2 mster i 2010.
Saker som har st6tt ifokus har vert:

o
.
.
o
.
o
o
.
o

EFObasen med nye versjoner
BuildingSMART, BIM og IFD SignOn
RENAS
Eliaden 2010
El-lsftet
Pl-statistikk
Leveringsbetingelser for elektrobransjen
Prognoserbyggmarkedet
Sgknader om medlemskao
Ellers har Pl-styret behandlet diverse lopende saker.

Grossistqruppen:

G-gruppen har hatt 3 styremoter og 1 medlemsm stemote i 2010.
Hovedtemaene for motene har vert:
EFObasen, BIM og BuildingSMART
EUEW moter i Frankfurt, Porto og Oslo
Nordisk mote i Oslo
Eliaden 2010
El-loftet
Kredittopplysning ddrlige betalere
Markedsutvikling
Grossiststatistikker
Elnummer p6 kabel
Leveringsbetingelser for elektrobransjen
Diverse lopende saker

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Lvsqruppen:
Lysgruppen har i 2010 gjennomfort 4 styremoter og 4 gruppemoter, og
aktuelle temaer for motene har vert:
Eliaden 2010
El-loftet
Statistikker
Markedsutvikling
CIE konferanse i Wien
Installatorenes brukav leverandgrkompetanse
@kodesignforskriften
Leveringsbetingelser i elektrobransjen

o
.
o
r
.
r
o
o

EFO
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6.

ELNUMMERUTVALGET
Elnummerutvalget har som m6l A medvirke til at EFObasen til enhver tid er
aktuell og fungerer optimalt.

Oppgaver:

-

A behandle innmeldinger det er tvil om
A behandle tvister mellom bedrifter

vedr. Elnummer

6 behandle regler for EFObasen
6 behandle nye hovedgrupper
6 behandle eventuelle forbedringer vedr. EFObasen
A utarbeide standardbetegnelser pA produkter i EFObasen,
ogsa nar det gjelder forkortelser. Betegnelsen til et produkt
skal kunne benyttes av alle ledd i eleKroniske
dataoverforinger fra produsent til sluttbruker.
vedlikeholde og utvikle Blokknummerstrukturen

Elnummerutvalget har i 2010 bestAtt av:

BrUckner
Roed
Nordsetmoen
Knut Vibstad
Frode Bredrup
@ystein Dobbe

Carsten
Dagfinn
HAvard

Aastra Telecom AS
Draka Norsk Kabel
Elektroskandia Norge
Solar Norge
BA-gruppen
EFO

Blokknummerklassene er kontinuerlig Apne for videreutviklet ut fra innspill fra
brukere.
Elnummerufualget benyttes som ressurs i arbeidet med revidering av
innholdskrav og brukergrensesnitt av EFObasen.
Elnummerutvalget bestAr av 2 representanter fra leverandorer og 3 fra
grossister.

7.

EFObasen
| 2010 ble det gjennomfort en revisjon av EFObasen og den nye versjonen,
EFObasen v.1.2.0. nov.2010, ble aktivert 10.11.2010.
En arbeidsgruppe besteende av 6 representanter fra aktive brukerfirmaer
foretok en grundig gjennomgang av EFObasens innhold og anvendelse.
Samtidig ble innspill og forslag fra brukere vurdert.
Konklusjonene fra dette arbeidet har v@rt utgangspunkt for revisjonen.
MAlet var 6 sikre at innholdet i EFObasen er relevant for dagens bruk og
forbedre brukervennlig heten.
Antall felt og m6-felt, og prosedyren for opplasting av bilder ble ikke endret.
Den "tyngste" endringen er at EFobasen na tar alle de kjente nettleserne.
Det ble registrert at noen av Elnummerne har ufullstendig utfolling av de
obligatoriske feltene i EFObasen. Det dreier seg om bilder som mangler og
ufullstendig eller manglende teknisk beskrivelse. Det ble derfor vedtatt at fra

Side 13 av 26

Arsberetning 201O

20'l'l skal alle Elnummer bli kontrollert ved registrering. Elnummer som ikke
har alle obligatoriske felt korrekt utfylt vil bli lagt som reserverte i EFObasen.
Det betyr at de ikke blir synlige for brukerne av EFObasen for alle felt er
ajourfort.
Antalf registrerte Elnummer i EFObasen har gAtt nedlra273.245 pr. 1.1.2010
til 258 328 pr 31.12.2010. Dette skyldes blant annet en strengere kontroll med
at Elnummerne er ajourfort m.h. til obligatoriske felt.
Det var 805 registrerte brukere (brukere med eget passord) av EFObasen. Av
disse var 82 registrerte brukere hos grossister og 723 registrerte brukere hos
leverandgrer.
Blokknummer:
Efter innspill fra brukere av EFObasen har vi haft en revisjon av
blokknummerlisten. Blokknummer versjon 4.3 ble gyldig tra 1O.11.2010. Da
ble eldre versjoner ugyldige.
Det som er nytt er i gruppene 09 Gjennomforinger, 16 Magneter, 22
Sikringsmateriell, 23 Skap, 24 lsolasjonsmaterielt/Kjemikaler, 31 Linje og
kioskmateriell, 50 Varme, 66 Verktoy.

8.

IFD SignOn, buildingSMART og BIM
Byggebransjens ulike aktorer har over noen er arbeidet med prosjekter som
har som hovedmAl 6 legge til rette for A automatisere digital overforingen av
informasjon mellom alle ledd i verdikjeden. Det er et m6l 6 oppnA store
kostnadsbesparelser ved effektivisering av hele byggeprosessen.
BIM (BygningslnformasjonsModell) er en m6te A samle og organisere
informasjonen pA i en digital bygningsmodell, og det gir uante muligheter for
systematisering og automatisering av prosesser.
Viktige aktorer som Statsbygg, Forsvarsbygg, Innovasjon Norge, Standard
Norge, SINTEF og flere bransjeforeninger er aktive pAdrivere for 6 ta i bruk
BIM for nye prosjekter og for drift og vedlikehold av bestAende bygg. Dette vil
igjen stille krav til at r6dgivere, entreprenorer og leverandorer kan levere
prosjekt- og produktinformasjon digitalt etter vedtatte Apne standarder.
EFO, NRF og Norsk Byggtjeneste vedlikeholder hver sin varedatabase for
sine respektive bransjer, og etter onske fra prosjektet buildingSMART
arbeider disse tre organisasjonene sammen med Forsvarsbygg for e utuikle
en felles "sokemotor" / kommunikasjonsplattform, - IFD SignOn. Gjennom
IFD SignOn tilrettelegges en informasjonsteknologi i samarbeid med
bransjenes varedatabaser som moter markedets krav til A levere
produktinformasjon pA vegne av leverandsrer og grossister digitalt efter 6pen
standard ISO 120006-3, ogsA kalt lFD. Innovasjon Norge er med og
finansierer utviklingen av IFD SignOn, og det er et mAl A ferdigstille
kommunikasjonsplattformen innen 2012.

EFO
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9.

EE-FORSKRIFTEN / RENAs
Forskrift om kasserte elektriske og elektroniske produkter, EE-forskriften, ble
fastsatt av Miljoverndepartementet (MD) 16. mars 1998 og ble satt i kraft 1.
juli1999.
Elektroforeningen og Elektro og Energi - en bransjeforening i Norsk Industri,
har med bakgrunn i Bransjeadalen og likhet i medlemmenes produktomrAder
etablert Renas som det verktoy som skal ivareta vire medlemmers
forpliktelser mot EE-forskriften.
Renas stAr ikke selv for avfallshdndteringen men har inngAtt avtaler med
profesjonelle aktorer som utforer hAndteringen pA vegne av Renas.
Selskapet skal ha en kostnadseffektiv drift som finansieres ved at importorer
og produsenter betaler miljogebyr. I lopet av 2010 fikk Renas 255 nye
bedrifter inn som medlemmer, og ved utgangen av Aret hadde selskapet
2.718 medlemmer.
Embret Arne Mellesmo og Jens-Dag Vatndal er EFO's representanter i Renas
styre, mens styreleder i EFO's hovedstyre Bjorn Amundsen er varamedlem.
Det har vert gjennomfort 7 styremoter i 2009, og det har b6de fra styret og
fra administrasjonen vert satt stor fokus p6 tiltak for utvikling av
innsamlingsgraden og kontroll av kontraKspartnerne med hensyn til
overholdelse av kvalitative og kvantitative forhold.

Arsberetning og Regnskap for
6rsrapporten.

10.

2O1O

folger som vedlegg til denne

EDI (ELEKTRoNTSK DATAUTVEKSLTNG)
EFO's XML-Utvalg arbeider kontinuerlig med vedlikehold og utuikling av
elektrobransjens handelsmeldinger.
EFO/NELFO flatfiler versjon 4.0 er ni en mye benyftet versjon av
flatfilformatene. Den ble ferdig utarbeidet i 2004 og er tilgjengelig pA EFO
hjem mesider og kan lastes ned pA v,rww. efo. no/Stan d a rd e r/F I atf i lfo rm ate r.
Den bestAr av Vareformat, Bestillingsformat, Ordrebekreftelsesformat,
Rabattformat og Fakturaformat og implementasjonsguider.
EFO's E-standard (EDIFACT) versjon 2.1 er tilgjengelig p6 EAN Norge (GSl
Norway) sin hjemmeside.
EFO/NELFO 5.0 XML ble utarbeidet i2007.
Meldingene finnes som EFO/NELFO 5.0 XML BESTILLING, EFO/NELFO 5.0
XML FAKTURA, EFO/NELFO 5.0 XML ORDREBEKREFTELSE med
skjemaer og eksempler, og kan lastes ned pd www.efo.no/Standarder/XMlformater.
Meldingene er godt tilpasset hele byggebransjen og kan fritt benyttes av alle
aktorer.
EFO/NELFO 5.0 XML er kompatibel mot EFO/NELFO 4.0 og e2b versjon 3.3.
For 6 gjore innholdet mer tilgjengelig for internasjonale brukere er det
engelske betegnelser pd "tags".

EFO
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Myndighetene har bestemt at:
Fra O1 .07.2011skat statlige etater og helseforetak vare i stand til A motta
faktura elektronisk pA standard format (NESUBL).
FE 01 .07 .2012 skal alle offentlige virksomheter (ogsA kommunal sektor)
kunne motta eleKronisk faktura pA standard format (NESUBL).
Mye av utvalgets arbeid i 2010 har vert rettet mot A tilrettelegge bransjens
handelsmeldinger for a kunne imotekomme myndighetenes krav. Spesielt har
det vart opptatt av hAndtering av bransjespesifikke krav. Bl.a. har utvalget
deltatt i moter og konferanser i regi av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
og Fornyings-, Administrasjons- og Kirkedepartementet (FAD).
Dette arbeidet vil fortsette i 201 1.

XML-Utvalget har i2009 bestitt av:
Jan Loken Johannessen
Kim
Finn
Geir
Lars
Agnar
Rune

Dahl
Heggelund
Ornum
Helgerod
Holen
Stiauren
@ystein Dobbe

11.

Elektroskandia Norge
Onninen
Solar Norge
Ahlsell Norge
BA-gruppen
Norsk Teknologi
Norsk Teknologi
EFO

ELEKTRoFoRUM
Styreleder i Hovedstyret i EFO, Bjorn Amundsen, har i perioden sittet som
EFO's representant i Elektroforums styre med Jens-Dag Vatndal som
varamann.
Elektroforum ble etablert i 1988 under navnet Eliadestiftelsen (seinere
Elektroforum) av Foreningen for EL og lT Bedriftene (NELFO), Norsk Industri
(Nl), Energibedriftenes landsforening (EBL), Industriens forening for
Elektroteknikk og Automatisering (IFEA), R6dgivende Ingeniorers Forening
(RlF) og Elektroforeningen (EFO).
malsetting
*Elektroforums
A fremme el-bransjens betydning i Norge.
* A etablere bransjeaktiviteter med basis i organisasjonene.
- A legge grunnlag for utuikling av synergieffekter.
:

mAlsetningene soker Elektroforum A oppn6 gjennom:
*Disse
Eliaden
* Bransjestotte
* Naringspolitiskutvalg
Elekhoforum arrangerer hvert annet Ar elektromessen Eliaden som er
elektrobransjens stormonstring i Norge. | 6rene mellom Eliaden arrangerer

EFO
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Elektroforum Automatiseringsarenaen som er en konferanse som i 201 1 er
planlagt A gjennomfore 19.-20. mai p6 Quality Airport Hotel Gardermoen.
Elektroforum har ogs6 startet et neringspolitisk prosjekt for i videreutvikle og
synliggjore elektrobransjens naringspolitiske plattform. Det er utviklet et
dokument for det neringspolitiske arbeidet i Elektroforum - Fundament for
konkurransekraft - som bestAr av 6 hovedstoler med hver sine prioriterte
overbygninger som alle har en rekke underliggende prioriteringer av saker.
Elektroforum NPU har i mster med partigruppene pA Stortinget gitt god
informasjon om hva elektrobransjen kan bidra med for 6 redusere klimagasser
gjennom energieffektivisering og fornybar energi.

12.

ELIADEN
Eliaden 2010 ble arrangert pA Norges Varemesse i Lillestrom mandag 31 . mai
- torsdag 3. juni 2010 med utstilling, seminarer og sosiale arrangementer.
Fortsatt er Eliaden det viktigste arrangementet for elektro-, energi- og
automatiseringsbransjen i Norge og det er mange grunner til 6 markere hva
bransjen stAr for i samfunnsmessig sammenheng. Bransjen har ansvar for
vedlikeholde og videreutvikle livsviktig samfunnsmessig infrastruktur, og uten
elektrobransjen stopper Norge.
Elektro-, energi- og automatiseringsbransjen st6r for en betydelig
samfunnsmessig verdiskaping og er med i hele kjeden, fra vannet ifossen til
industriell foredling og velstandsutvikling for folk flest.
Elektrobransjen star for nytenkning innen viktige omr6der som miljo,
ressursbruk og utdanning og er en bransje som driver effektivt, skaper
resultater og arbeidsplasser.
Eliaden 2012 blir arrangert pa Norges Varemesse i Lillestrsm mandag 4. juni torsdag 7. juni 2012.

i

13.

NEMKo
Stiftelsen Norges Elektriske Materiellkontroll (NEMKO) er en privat stiftelse
opprettet med virkning fra og med 1. januar 1991. Den er en direkte
fortsettelse av den kontrollvirksomhet av elektrisk materiell som ble etablert av
Norske Elektrisitetsverkers Forening i 1933 og som ble skilt ut som egen
uavhengig institusjon i 1970.
Stiftelsen skal gjennom sin virksomhet arbeide for sikkerhet ved omsetning og
bruk av elektrisk utstyr. Den skal gjennom det heleide selskapet Nemko AS,
dekke Norges behov for et internasjonalt konkurransedyktig og anerkjent
provelaboratorium og sertifiseringsorgan som kan bidra til trygghet ved
omsetning og bruk av elektrisk utstyr.
Stiftelsen har et Rid som bestar av medlemmer med personlig varamedlem
oppnevnt av organisasjonene EFO, Energi Norge, Elektronikkbransjen, IFEA,
IKT Norge, Norsk Teknologi og Norsk Industri (Elektro og Energi).
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Embret Arne Mellesmo sitter som EFO's representant i Nemko's rAd med
Bjorn Amundsen som varamann. I tillegg har RAdet 3 medlemmer som velges
av og blant ansatte i Nemko AS.
RAdet er Stiftelsens hoyeste organ og det tilligger RAdet 6 lede Stiftelsen og
pase at den blir forvaltet pA en tilfredsstillende mAte, heri inngAr bl.a.:

o
r
.
.
.
.
o

Behandle og godkjenne Stiftelsens Arsberetning og regnskap
(arsoppgjoret).
Behandle og godkjenne langsiktige retningslinjer for Stiftelsens
virksomhet.
Utove eierrettigheter og vare generalforsamling for Nemko AS og
eventuelle andre heleide selskaper.

Velge Ridets formann og viseformann.
Velge revisor og fastsette dennes godtgjorelse.
Avgjore sporsmAl om vedtektsendringer og omdannelse/opphor.
Tilsette forretningsforer og fastsefte dennes godtgjorelse.

For ovrig har RAdet kompetanse i alle saker som ang6r forvaltning av
stiftelsen.

14. ELloftet
EFO og NELFO etablerte i 2004 et felles markedsforingsprosjekt for
elektrobransjen. Arbeidstittelen pA prosjektet er "Elioftet", og det er et mAl at
det skal v@re et langsiktig samarbeidsprosjekt mellom leverandsrer,
grossister og installatorer. Det er et overordnet mAl A beholde og oke
verdiskapningen i bransjen.
Bakgrunnen for tiltaket er erkjennelsen av at bransjen er for lite synlig ute i
markedet har et betydelig potensial lor A ake elektrobransjens
oppmerksomhet og salg i s6 vel det private som det profesjonelle markedet
El-loftet bestAr i hovedtrekk av tre elementer:

o

lntern opplering av installatsrer, ledere og montorer for A utvikle
fagmannsrollen til ogsA 5 omfatte et ekstra blikk pi muligheter for mersalg
og nye oppdrag under alle kundebessk.

e

HalvArlige PR- og reklamekampanjer for A oke ettersporselen i markedet.

r

Myndighetskontakt for 6 oke innflytelsen i saker som ang6r bransjens
rammevilkir og arbeidsbetingelser.

Mange bedrifter i bransjen er aktive p6 flere av disse omrAdene, men det er et
faktum at det brukes store ressurser p6 aktiviteter som neppe har stor effekt
utenfor bransjens egne sirkler.
Hensikten med tiltaket er 6 rette markedsaktivitetene enda mer ut mot
kundene og bidra til stsrre slagkraft ved at hele bransjen stAr bak.
EFO og NELFO (NT) bevilget hver 5 mill. kroner til kampanjer i 2010.
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EFO er representert istyringsgruppen for El-loftet med Bjorn Amundsen og
Jens-Dag Vatndal, og i prosjektgruppen var EFO representert med:

Bergum
Berntsen
Klausen

Einar
Arild
Thor Erik

Eaton Electric AS
ELKO AS
Glamox ASA

NELFO har etablert en Interessegruppe for Energi Effektivisering(lEE) som
skal koordinere sift arbeid med El-lsftet, og hvor EFO etter invitasjon er
representert i styringsgruppen med tre representanter:

Bakke
Heggum
Danielsen

Steinar
Tom
Gunnar

15.

Schneider Electric Norge AS

ABBAS
Osram AS

INTERNASJoNALEAKTIVITETER

15.1

NORDEN
Finland, Sverige og Norge har et 6rlig mote med styreleder i de
nasjonale grossistgruppene og daglig leder i respektive lands
foreninger hvor man orienterer hverandre om utviklingen innen hvert
land.

2010-motet ble avholdt iOslo 14. september, - og det ble utvekslet
informasjon innenfor folgende omrAder:
Presentasjon av respektive lands foreninger, aktuelle prosjekter, salgsog markedsutvikling i Norden, aktiviteter for energiefiektivisering, ETIM,
BIM og lFD, status produktdatabaser, EUEW og Nordic Report.
Neste nordiske mote skal vare i Stockholm 13. september 2011

15.2 DEN EUROPETSKE

.

EL-GROSS|STUN|ON (EUEW

Den Europeiske El-grossistunionen (EUEW) gjennomforte sin Arlige
kongress i Porto 3.- 6. juni 2010. Fra Norge deltok 1 delegat fra
grossister, 1 delegat fra leverandorer og 1 delegat fra EFO. Det var til
sammen 167 delegater, og totalt inklusive ovrige gjester var det 205
deltakere.
Kongressen startet med en samling for sosialt samver torsdag og
fortsatte med program for alle deltakerne med foredrag og workshop
fredag.

pi

EUEW arrangerer den 56. kongressen 9.-12. juni 201 1 i Edinburgh.

16.

MARKEDSSITUASJoNEN FoR ELBRANSJEN I 2O1o
For 2O1O var utvikling i forhold til 2009 som folger:

*

EFO

Faktisk oms. utvikling

grossister
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BEDRTFTENES LU NNSOMHET (1990 - 2009)

Vi viser noen grafiske fremstillinger med hensyn til produsentenes,
importorenes og grossistenes utvikling i perioden 1990 - 2009, se side 20-21.

Noen tall for 201 0 fra SSB (pr. 1 7. februar 201 1 ):

* Konsum i husholdninger mv.
* Konsum i offentlig forvaltning
* BNP
* Fastlands Norge
* -Lsnn
pr. normal6rsverk
* Konsumprisindeks(KPl)
* Arbeidsledighetsrate (nivA)
* Pengemarkedsrente(nivA)
* Realrente etter skatt (nivA)
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3,6
2,2
0,4
2,2
3,6
2,5
3,6

0/o
0/o
0/o

0/o
0/o
0/o
0/o

2,5%
0,9

0/o
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Total rentabilatet for lryrpor.torer
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2

o

Total rentabilltet for Pro<lu3enter

&

Total rentatti litet for Grossister

E

1a
16
14
12
10
a

e
o

-a

Total rentabilitet = Res. for disposisjon/Totale aktiva

EFO
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OmsetningsuWikling grossister 1990 - 2010
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BYGG & ANLEGG
Nve boliqer - 2010
Forelopig statistikk over igangsettingstillatelser viser at igangsettingen i 2010
havnet pA 21 204 boliger,9 o/o hoyere enn i 2009. Defte er noe lavere vekst
enn hva vi har sett for oss, men innenfor prediksjonsintervallet.
Nve bolioer - proqnoser 201 1 oq 2012
Vi venter at igangsettingen fortsefter 6 ske til 28 000 boliger i 2011 og videre
til 30 000 boliger i 2012. @kningen er begrunnet med sterk vekst i
eftersporselen. Hoy befolkningsvekst, god inntektsvekst, relativt lav
arbeidsledighet og lave renter bidrar til den hoye eftersporselen. PA den
annen side kan de tekniske forskriftene og kravet til universell utforming legge
en demper p6 boligbyggernes prosjektplaner ogsA i2011 o92012.
Nve yrkesbvqq

- 2010

Forelopig statistikk over igangseftingstillatelser viser at det i 2010 ble satt i
gang 4,5 mill. kvm. yrkesbyggareal. Defte er en vekst pA 14 o/o fra 2009, og
betydelig hoyere enn hva vi har sett for oss da vi sA for oss en nedgang.
Nve vrkesbvqq - proqnoser 201 1 oq 2012

lgangsettingen i 2O1O var som sagt mye hoyere enn hva vi har sett for oss. Vi
jobber med A finne ut mulige drsaker til den hoye igangsettingen. Om
oppgangen skyldes at "trenden" har snudd eller andre forhold er avgjorende
for den videre prognosen. Forelopig holder vi pA prognosen fra i host og
venter at igangsettingen av yrkesbygg vil falle til 3,75 mill. kvm. 2011, for sA A
oke svakt til 3,82 mill. kvm. i2Q12.
ROT boliqer - 2010
VAre mAlinger av markedet for ROT boliger indikerer at veksten fra 2009 til
2010 kommer til A havne pe om lag 2,5 % vekst.
ROT boliqer - proqnoser 2011 oq 2012
Forventningene og markedsstemningen bedrer seg selv om arbeidsledigheten
stiger noe. Sentralbanken vil sannsynligvis forsiktig heve renten i lopet av
2011, men rentenivAet er likevel fortsatt lavt. Sammen med fortsatt vekst i
bruktboligprisene vil 201 1 alt i alt vere et relativt godt 6r for ROT
boligmarkedet. Vi venter en "normalisering" av markedet i 201 1, vekst pA 3 %
fra 2010. Videre i 2012 venter vi at veksttakten oker oo ser for oss en relativt
solid vekst oA 4 o/o.
ROT vrkesbvqo - 2010
Bortfallet av regjeringens tiltakspakker tyder pA en nedgang i ROT yrkesbygg
aktiviteten i 2010. Forclopige tall indikerer en nedgang pA om lag 7 %.

ROT vrkesbvqq - proqnoser 201 1 oo 2012
Vi venter et moderat fall i ROT yrkesbygg aktiviteten i 201 1. Utfasingen av
regjeringens tiltakspakker samt mindre ekspansiv finans- og pengepolitikk
bidrar til fallet. P6 den annen side er det kommunevalg i september 2011 noe
som motvirker nedgangen som folge av frafallet av tiltakspakker p6 ROT
offentlige bygg. Alt ialtventervi en nedgang pA3%i 2011. Videre i2012ser
vi for oss at markedet vil vokse med 3 %, en mer normal vekst.

EFO
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17.

HVoRDAN ERUTSIKTENE FoR2O11?

Utviklingen av noen makrookonomiske hovedstorrelser iflg. SSB er:

*
*
*
*
*
*
*
*

Konsum i husholdninger mv ...:
Konsum i offentlig forvaltning.. :
Brto. nasjonalprodukt (BNP)...:
- fastland Norge ...................... :
Lgnnpr.normalArsverk...."......:

Konsumprisindeksen(KPl).....:
Arbeidsledighetsrate(nivA).....:
Pengemarkedsrente (nivA) ..... :
Realrente etter skatt (niv6) .....:

3,7 %
2,3 0/o
2,1 0/o
3,3 0/o
3,6 o/o
1,8%

3,6%
2,8

0/o

,7

0/o

1

Vi sakser fra Statistisk sentralbyri:
Moderat konjunkturoppgang i annet halvAr 2010 ventes A bli avlost av litt hsyere
vekst. @kt innenlandsk ettersporsel driver oppgangen, mens vekstimpulsene fra
utlandet blir beskjedne i de fsrste Arene.
Konjunkturoppgangen vil trolig bidra til at arbeidsledigheten vil falle de neste 6rene.
Lonnsveksten vil ta seg noe opp, men det vil ogsa rentene og den underliggende
inflasjonen.
Svak vekst i manqe OECD-land
Den okonomiske utviklingen i OECD-landene ifor var preget av gjeninnhenting etter
det kraftige fallet under finanskrisen. Arbeidsledigheten har likevel bitt seg fast pa
hoye nivier, og samlet sett er OECD fremdeles inne i en dyp lavkonjunktur. Hoy
vekst iframvoksende okonomier, som Kina og India, bidro til at ettersporselen oKe
kraftig hos vAre handelspartnere i {or. Etterspsrselsveksten avtok markert mot
slutten av 2010. Statsgjeldsproblemer i en rekke OECDland forer til innstramninger i
finanspolitikken. Disse kommer for normale vekstprosesser har kommet skikkelig i
gang og bidrar derfor til en relativt moderat vekst. I Kina og en del andre land utenfor
OECD er veksten og utsiktene framover langt lysere, men samlet sett regner vi med
at veksten i norske eksportmarkeder vil bli relativt lav de to neste irene, mens vi fAr
et oppsving i 2013 som forsterkes i 2014.
Moderat eksportvekst
Kraftig importvekst hos handelspartnerne ifor bidro til A trekke norsk eksport opp.
NAr impulsene fra utlandet reduseres og norsk kostnadsmessig konkurranseevne
svekkes, vil tradisjonell eksport vokse moderat framover. Mot slutten av
beregningsperioden forventes hoyere vekst i verdensskonomien A bidra til al veksten
i norsk eksport tar seg mer opp.

Ukte narinqsinvesterinqer
Investeringene er en sentral komponent i konjunkturutviklingen. Etter to ar med
nedgang var det en klar tendens til skte investeringer i fastlandsnaringene gjennom
fioraret. Vi venter at denne utviklingen vil fortsette framover. Investeringene i
petroleumsvirksomheten var vesentlig lavere i fjor enn Aret for, men vi fikk en kraftig
okning i4. kvartal. Vi regner nA med at disse investeringene vil oke klart i Ar og neste
ir, mens veksten deretter antas d bli moderat.
@kte renter framover

Styringsrenta ble sist satt opp i mai i for og var da 0,75 prosentpoeng hoyere enn
bunnivAet i 2009. TremAneders pengemarkedsrente har i den senere tiden ligget
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rundt 2,6 prosent. Utsikter til en forsterket norsk konjunkturoppgang trekker i retning
av okte renter framover. Lave renter i utlandet og lav norsk inflasjon drar i motsatt
retning. Ut fra en balansering av hensynet til stabilitet i inflasjon og realokonomi
regner vi med at styringsrenta settes opp med 0,25 prosentpoeng hvert kvartal fra og
med juni i 201 1 og ut beregningsperioden. Vi regner med at pengemarkedsrenta vil
endres om lag i takt med styringsrenta og at den i slutten av 2014 da vil komme over
6 prosent. Gjennomsnittlig utlAnsrente i bankene vil da kunne komme opp i7,5
prosent.
@kte boliqpriser

M6lt som arsgjennomsnitt steg boligprisene ifolge Statistisk sentralbyras
kvartalsstatistikk ifjor med vel 8 prosent, selv med et lite fall gjennom annet halvAr.
Hoy befolkningsvekst, bedring av konjunktursituasjonen med hoy realinnteKsvekst
samtidig som rentene holder seg lave en stund til, gir utsikter til vekst i boligprisene
pa rundt 6 prosent Arlig i de neste fire Arene. Ettersom boligprisene stiger markert
bedres lsnnsomheten av boligbygging og vi venter at boliginvesteringene vil ta seg
klart opp framover.
Hov vekst i husholdninqenes konsum
Vi venter at husholdningenes okonomi samlet sett fortsatt vil bedre seg. En
reallsnnsvekst pA narmere 2 prosent i 6r etterfulgt av hoyere vekstrater bidrar til at
husholdningenes realdisponible inntekt ger klart opp til tross for okte renter. Sammen
med oK boligformue bidrar det til at konsumet framover oker nesten like kraftig som
gjennom andre halv6r i[or. Renteokningene bidrar til at sparingen ikke faller sA mye.
Lavere arbeidslediqhet fra 201 2
lfolge kvartalsvis nasjonalregnskap har det vart en viss okning i sysselsettingen etter
1. kvartal i for. Vi regner med at denne utviklingen vil forsterkes framover.
Arbeidsstyrken vil imidlertid trolig ogsA oke. Dermed kan det ligge an til et om lag
uendret nivi pa arbeidsledigheten iar. KonjunKuroppgangen vil deretter bidra til at
sysselsettingsveksten kommer sA hoyt opp at arbeidsledigheten vil begynne A falle. I
2014 regner vi med at ledigheten vil komme ned mot 2,5 prosent av arbeidsstyrken.
Lav lonns- oq prisvekst et stvkke framover

Vi regner med at arslsnnsveksten i ar vil bli som i f,or, 3,6 prosent. Deretter vil
tilstramming i arbeidsmarkedet og bedret lonnsomhet i naringslivet bidra til okt
lsnnsvekst. | 2014 regner vi med at veksten i Arslsnn vil narme seg 6 prosent. Den
underliggende veksten i konsumprisene var meget lav i januar i er. Vi regner at oKe
matvarepriser vil bidra til a trekke den opp framover. Etter hvert vil ogsi den okte
lonnsveksten bidra og i 2014 regner vi med at konsumprisindeksen justert for
avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) vil komme opp i 2,5 prosent. @kte
energipriser vil bidra til at veksten i konsumprisindeksen i alt blir noe hoyere enn
veksten i KPI-JAE i ar med en vekst pA henholdsvis 1,8 prosent og 1,5 prosent.

Hoveosryner
MARS 201 1
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REGNSKAP / BUDSJETT FOR EFO
Alle tall i 1000 kr.

Elektroforeningen

Regnskap
2009

Pr.3t.12.t0
Budriett

Regnskap

Budrjett

Awik

20'tl

Driftsinntekter:

5.492 1)
3.945 2)
542 7)

5.450

42

5.600

3.950

.D

4.000

Andre inntekter

5.476
3.983
345

350

't92

400

SUM INNTEKTER

9.805

9.978

9.750

228

10.000

2.226
974

2.256
971

2.300

44

990

-'t9

2.325
970

0

5

0

5

360

v5

370

-25

360
10

EFObasen
Serviceavgift / kontingent

Driftskostnader:
Lonn og feriepenger
Andre oersonalkostnader
Avskrivninger
Lokalkostnader

4

I

5

?

Serverdrift

539

250

202
0
45

260
240

-30

Drift og vedlikehold EFObasen

230
225

-11

250

100

88

100

38

150

-'112

200

131

200

€9

0

20

Leie / leasing utsyr

EFO integrasjon og eksport
IFD Signon prosjekt

Statistikksystemer
Kostnadsfort utstyr
Web-sider for EFO
Hefter, trykksaker, etc.
Regnskap / Revisjon / Honorar
Kontorkostnader
Telefon, porto og gebyrer
Reise / Diett / Bilgodtgjorelse
Salg

/ Reklame / Markdata

Kontingenter og gaver
Mstekostnader / Representasjr
Tap / gevinst

329

188

4)

59

7

20

-13

0

4

50

7

20

-46
-13

50

17

95
38
68
203

14'l

105

36

150

82

77

101

6)

60
70
200
85

53
77
199

.t

43

nA

20
60

7

80

200
-8

80
100

370
40

-62
1't4
-36

400

364
5

4U

7)

4

8)

3

18

10

I

20

SUM KOSTNADER

5.7't4

5.5't3

5.750

-237

5.690

DRIFTSRESULTAT
Nto. avk. fond / renter

4.091

{.465

4.000

465

88

109

100

9

4.310
100

ORDINERT RESULTAT
Ekstraord. kostnader
El-lsftet

4.179

4.571
0

4.t00

474

4.410

0
-5.000

0

0

57

-5.000

-900

531

-590

Andre kostnader

RESULTAT

Elektroforeningen

0

.4.884
-705

4.943
469

e)

40

't7.o3.201'l

BALANSE
Elektroforen

01.01.2010

31.12.2010

EIENDELER
Kontormaskiner / inventar
SUM kontormaskiner / inventar
Aksjer / fond
ansane
SUM

idler

Kundefordringer
Avsetning for tap kundefordringer

704.81 1.58

329.061,25
(70.000,00)

501.373,68
(70.000,00)

Andre
SUM
Forskuddsbet. kostn.
SUM forskuddsbetalt
Kasse

1.500,00

Bankinnskudd

4 .37 4

SUM kasse / bank

4.376.661.57

.976 .07

4 532 793.90

q cno <10

SUM EIENDELER

,r .i

EGENKAPITAL OG GJELD
4.694.575,78

Egenkapital
Resultat hittil i Ar
SUM

SUM
Leverandorgjeld
Skaftetrekk og arbeidsgiveravgift
MerverdF og investeringsavgifl
PAlopne feriepenger og lonn

1.452.629,79

367 981,80
264.713,56

281.671 ,53

(203 147,16)

(529.192,19)

256.910,22

260.969,30

Annen
SUM

SUH GJELO OG EGENKAPITAL

5.809.539.1

,Q21

1

...

KAre Oves€n (lryrdmd|m)

Embret Ame Mellesmo
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1
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Regnskapsprinsipper, vosontlige rognskapsposter
Arsregnskapet best6r av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i
samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for smi foretak pr. 31.'12.2009.
Arsregnskapet er basert pa de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og
gjeld folger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og
presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt pA okonomiske realileter.
ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsfsres.
Inntektsforings- og kostnad3foringstidspunkt - sammenstilling
Inntekt resultatfsres som hovedregel nAr den er opptjent. Inntektsforing skjer folgelig normalt
pa leveringstidspunktet ved salg av tjenester. Utgifter sammenstilles med og kostnadsfores
samtidig med de inntekter utgiftene kan henfores til. Utgifter som ikke kan henfores direkte til
inntekter, kostnadsfsres ndr de p6loper.
Fordringer
Fordringer er oppfsrt til palydende med fradrag for forventede tap.

1.

2.
3.

Elnummerbanken og Produktdatabasen er slAtt sammen i EFObasen. Dette medforer
skt krav til mengde produktinformasjon for nye Elnummer eller ved endringer av
bestAende Elnummer. Kvalitetssjekk av aktive Elnummer har avdekket feil ved
bidehenvisning og ikke innlagt bilde, og antall aktive Elnummer er redusert som en folge
av dette.
Det har vart lite bevegelse i medlemsmassen, men nyinnmeldinger har ikke kompensert
fullt ut for summen av oppkjop og utmelding.
Avskrivninger:

Driftslossre,
inventar mv.

01.01.
Tilgang ved kjop i Aret
Anskaffelseskost 31 .12

Anskaffelseskost pr.

- Akk. ordinare avskrivning 01 .01

.

avskrivning
Akk. av- oo nedskrivninq 31.12.
BoKort verdi pr.31.12.

kr.
'
kr.
kr.

22.800,22.800.0,-

4.560,-

- Arets ord.

Prosentsats for ordinar

0,-

kr.

4.560.-

l!t*l&-ZCI;

avskrivning: Inventar
Datautstyr

20

o/o

(5 Ar)

33

0/6

(3 ar)

4.

Det er utviklet en kravspesifikasjon for automatisk synkronisering av EFobasen som
forste omgang tilbys grossister.

5.

Kjopte tjenester for A sikre EFO interesser i utviklingen av IFD SignOn, et prosjekt som
tilrettelegger for digital tilgang av produktinformasjon etter apen standard til bruk i BlM.

El€kt.oforeningen
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6.

Awik kostnader til regnskap, revisjon og honorarer for juridisk bistand:
Virkeliq

7.

forbruk

Budsiett

Regnskap
Revisjon
Juridisk bistand

kr. 42.795,OO kr. 55.000,00
" 50.100,00 ' 50.000,00
" 45.000,00 "
0,00

SUM

kr,-l!lZ-895-00

kr_l_05-000-0L

Awik mot budsjett skyldes arrangement av EUEW BoD i Oslo som kommer i tillegg til de
planlagte arrangementer. Motkonto er andre inntekter som er, inntekter for samme
arrangementer.

8.
L

UtestAende fordringer har spesiell oppfolging og tap pC fordringer er minimale.
EFO andel av EFO/NELFO markedsforingsprosrekt ELlofiet i2010.

10. Aksjer og fond:

kr.
'
"
"
"
"

Aksjer a Renas AS
Vest.lj. Bykred S|OB 87117
Vest.fj. Bykred 8129 87117
Sparebank-Kred 86/26
Storebrand Hoyrente
DnB NOR rentefond

50.000,00
23.023,00
41.061,50

49.490,00
83599,07
362.639,11

11. Kundefordringer som ierfaKurert idesember 2010 og forfaller til betaling ijanuar20l

1

og utestaende for EFobasen som ikke er betalt ved forfall.

12. Leverandorgjeld er i all hovedsak en faktura fra El-loftet som forfaller til betaling i januar
2011.
13. Til gode merverdi- og investeringsavgift er i stor grad mva. pA grunn av faKura fra Elloftet og liten utfakturering i desember.

Elektroforeningen
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1.

Statistikk
Hensikten med EFO salgsstatistikker er A gi et bilde pi uwiklingen i markedet som kan
v€re et av flere verktoy i forstaelse av markedets utvikling. Det er en prosess for i utvikle
nye web-baserte statistikker i EFO, og bade PI- og G-statistikken er etablert som webstatistikker. Fagstatistikkene som er en del av Pl-statistikken gir en mer detaljert oversikt
for respektive fagomrider. Grossistenes minedsstatistikk er inntil videre beholdt som
Excel-ark.

M6l for 201 I er:

r

2.

fagstatistikker for kabel etter samme monster som for Lysarmaturer,
Lyskilder og Nodlysarmaturer.

6 etablere

Markedsinformasjon
I den hensikt

i

holde medlemmene oppdaterte pA markedsprognoser viderefsrer EFO
samarbeidet med Prognosesenteret og sender informasjon om markedsutvikling og
forventninger fire ganger i aret.
EFO henter ogs6 makroskonomiske hovedtall fra SSB som sendes medlemmene nar dette
foreligger.

3.

Distribusjon elektrisk materiell i Norge
Det er et mil A oppdatere distribusjonskart for elektrisk materiell i Norge,

i

og EFO soker
etablere en arbeidsgruppe sammen med NELFO som kartlegger hvordan elektrisk materiell
distribueres i Norge og hvordan omsetningen fordeler seg pi de ulike omsetningsledd.

Arbeidsgruppen skal i dette arbeidet sske

A fA

oversikt over DlY-markedet og trender i det

norske markedet.

4.

EFObasen
Det er et miLl at EFObasen skal vere den foretrukne varedatabasen i for elektroprodukter i
byggvareindustrien.
Hovedstyret skal i samarbeid med daglig leder utarbeide strategi for utvikling av og tilgang
EFObasen. Det sokes i dette et samarbeid med Norsk Teknologi som optimaliserer
tilgjengelighet for installatsrer.

til

EFObasen skal tilby bade grossister og leverandsrer en synkroniseringsmodul som
effektiviserer datautveksling mellom EFObasen og brukers varedatabase. Det skal iglen
oke tryggheten for innholdet i overforte produktdata og bidra til skt kvalitet i EFObasen.

Sikring av EFObasen skal giennomgis
brannmurer.

pi nytt

b6de med hensyn

til plassering, speiling og

EFO deltar i arbeidsgrupper i buildingSMART / BIM for tilrettelegging av IFC/IFD standard i Produktdatabasen med produktegenskaper som arbeidsgruppene definerer. Det er
sterke foringer fra Statsbygg og Forsvarsbygg om bruk av BIM i prosjekter og innkjop
(FM), og EFObasen er verktoyet som kan mote foringene.
EFO vil overvike utviklingen av UNSPSC - standard for produktklassifisering og komme
med forslag til GS1 som er prosjekladministrator i Norge.

Arb.idlprogran EFO
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5.

IFD SignOn
Store markedsaktsrer som Statsbygg, Forsvarsbygg og flere entreprenorer tar i bruk
BygningslnformasjonsModell (BIM) som er utviklet i buildingSMART, og de kever at
alle aktsrer i byggeprosessen skal bruke de samme apne standarder i den digitale BIM. Det
vil igjen stille kav til at produktinformasjon skal leveres digitalt i den ipne standarden ISO
12006-3, ogsi kalt IFD.

Det er et mAl i tilrettelegge EFObasen med leverandsrenes produkter etter den samrne 6pne
ISO-standarden slik at de kan tas i bruk i BIM nir det keves av markedsaktsrene.
For i mote markedets krav har EFO sammen med Norsk Byggtjeneste (rlOBB-basen) og
Norske Rorgrossisters Forening VVS (NRF) etablert et selskap, IFD Signon, som skal
utvikle en felles kommunikasjonsplattform for alle databaser i byggebransjen med ipen
IFD-standard i BIM. Standard Norge etablerer og drifter IFD Library som et generisk
bibliotek.
Det er inngitt en OFU-kontrakt med Innovasjon Norge, og Forsvarsbygg gir inn i
prosjektet som krevende kunde. Prosjektet skal tilrettelegge for ssmlss
informasjonslogistikk og effektiv e-haadel.
Prosjektet skal utvikles over tre ir og ferdigstilles i 2011, og i denne perioden skal
databasene vere tilpasset IFD-standarden

6.

Miljo
EFO har som mAl i bidra til miljotiltak gjennom mAlrettet energieffektivisering som
reduserer energibruk i bygg.
Det er et mil i hindre at kasserte elektroprodukter kommer pA avveie og blir et
miljoproblem, og EFO skal folge opp og medvirke til at medlemsbedriftenes forpliktelser
og rettigheter med hensyn til EE-forskriften (WEEE-direktivet) og Bransjeavtalen ivaretas
av Renas som forutsatt.
EFO deltar i neringspolitisk utvalg (NPU) i Elektroforum med det mAl 6 identifisere
elektrobransjens muligheter til losninger og initiere tiltak som reduserer CO2 -utslipp og
bidrar til e stoppe den negative klimautviklingen.

7.

Elektroniske handelsdokumenter
Det er sterke foringer fra det offentlige bruk av elektroniske handelsdokumenter, og EFO
har som m6l i bidra til effektiv utveksling av handelsdokumenter og skal overvAke 6 lede
utviklingen av standarder for slike i elektrobransjen. Samtidig deltar EFO i BIT - prosjektet
for utvikling av standarder for elektroniske handelsdokumenter pA tvers av bransjer.

8,

Medlemsmoter og seminarer
EFO vil arrangere medlemsmster med tidsriktige temaer i og pA tvers av
gruppene/faggruppene og v€ere et fagforum for den elektrotekniske bransje.

9.

Utvalg
EFO skal vere sekretariat for oppnevnte inteme utvalg
eksteme utvalg og komiteer.

sA

vel som

i

delta i relevante

10. Kontakt med myndigheter og relevante organisasjoner
EFO skal holde lopende kontakt med relevante organisasjoner, myndigheter, nordiske
sosterorganisasjoner og den Europeiske Elektrounionen (EUEW).

A.bcidrprqnn
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. El-loftet, et markedsfsringsprosjekt for elektrobransjen
EFO skal pi vegne av medlemsbedriftene i prosjektets styringsgruppe

og prosjektgruppe
sikre uwikling, gjennomforing og oppfolging av El-loftets aktiviteter med det m6l 6:
o ske sluttkundens bevissthet om losninger og tilbud som elektrobransjen leverer.

o
o

ske salget i alle deler av verdikjeden.
beholde verdiskapingen i bransjen.

EFO har 50

o/o

eierskap av EL-loftet og finansierer medlemmenes andel av bidrag
glennomforingen.

til

EFO vil glennom sin representasjon i styringsgruppen fremme synspunkter som folger:
o El-lsftets aktiviteter skal ligge pi et niv6 over hva den enkelte bedrift arbeider med.

.

El-loftets oppgave skal vere i tilfore bide boligmarkedet og nseringsbyggmarkedet
kunnskap om hva bransjen leverer.

o

El-loftet bsr inkludere politiske beslutningstakere i milgruppen og avstemme dette
pivirkningsarbeidet til Elektroforum og Norsk Teknologi.

o

EFOs medlemmer

en losning for ogsi A involvere medarbeideme i El-lsftet for
kunne vere med i gi prosjektet enda mer kraft, - for eksempel ved at El-lsftets
prosjektledelse inviteres til bedriftsinteme arrangementer ?

i

o

mi finne

Det er et mal

A

finne en mete a male El-lsftets resultater p6 ogsa for EFOs medlemmer.

12. Naringspolitikk
Den elektrotekniske bransjen har som hensikt A pAvirke politiske beslutningssystemer og
EFO vil giennom Elektroforum delta i de neringspolitiske prosesser som utvikles og settes

ut i livet.
Det er utviklet et dokument for det neringspolitiske arbeidet i Elektroforum - f,'undament
for konkurransekraft - som best6r av 6 hovedstolper med hver sine prioriterte
overbygninger, men som alle har en rekke underliggende prioriteringer av saker. M6let er
at Stortinget skal fa seg presentert samtlige stolper, en for hvert halvar. Det er den
prosessen som ble startet opp i vdren 2008, og som viderefores i 2009 og20l0.

Stikkord for hovedtemaer som organisasjonene er enige om er: Klima og miljo,
rekruttering, neeringen nasjonalt/intemasjonalt, forskning/innovasjon,
sarbarheVsamfunnsansvar og politikk/ media.
Underlagt disse hovedtemaene er en rekke enkeltsaker som energieffektivisering, ny
fomybar energi, vannkraft, kompetanse, globalisering, virkemiddelbruk, rammevilkar etc.
Hovedtanken bak " fundament for konkurransekraft" kan samles i folgende punkter:

I

bidra til at den elektrotekniske neringsklyngen heves pA den neringspolitiske
dagsorden i Norge.

I

bidra til en sterkere synliggloring av elektronaeringens samlede verdiskaping i det
offentlige rom og hos politiske beslutningstagere.

I

fokusere pi elektroneringens mest sentrale neringspolitiske problemstillinger
giennom "fi.urdament for konkurransekraft" som overordnet tema.

I

bidra til at elektroneringen blir p6driver og premissleverandsr for arbeidet bAde r
Energi 2l og i EnergirAdet nedsatt av Olje- og energidepartementet.

13. Medlemsverving
EFO soker nye medlemmer med basis i bedrifter som er relevant.
Arb.idlplogdm EFO

201

l

r4 0l
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14. Leveringsbetingelser i elektrobransjen
Det etterlyses fra installatsrer standard leveringsbetingelser i bransjen i stedet for dagens
ordning hvor den enkelte produsent, importor og grossist har egne betingelser.
EFO har et prosjekt hvor det utvikles et forslag til slike betingelser som kan benyttes i
elektrobransjen uten at det kommer i konflikt med konkurranseloven. Grossistgruppen og
Pl-gruppen skal hver for seg komme med innspill til hovedstyret som pi vegne av EFO
forhandler med NELFO om felles standard leveringsbetingelser.
Det er et mal at det er konsensus om felles leveringsbetingelser innen utgangen avjuni

201t.
15. Eliaden 2012
Hovedmilsetningen for Eliaden 2012 er h skape et overordnet, formilstjenelig anangement
for automatiserings-, elektro- og energibransjen.

Pi Eliaden skal de besskende finne leverandorer og f[ informasjon om bransjens losninger
og tilbud.

EFO onsker A vektlegge "vare kunders kunder" som primer besokende mAlgruppe til
Eliaden 2012, og det er et mal i pivirke installatsrer til riktig fokus i forkant av Eliaden
hvor de oppfordres til A invitere sine kunder til utstillingen.
EFO vil pAvirke til at Eliaden 2012 bygges opp med temaer som "Grsnn Energi",
"Energieffektivisering" og "Fomybar Energi". Dette kan utvikles gjennom seminarer og
workshops hvor bide utstillere, arkitekter, utleiere og andre inviteres til i delta med
foredrag og innspill.
Temaer som velges giores kjent i god tid og formidles til utstilleme som oppfordres til
tilpasse sin produktutstilling til disse.

tub.idsprogm

EFO 201I
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SERVICEAVGIFT 2OI2

Ousntxntc

Srnvtcrlvcrrt

Koxsrnx/x.rrnr-

INKL. MVA

EKSKL. MVA

KONSTELLASJON

0-9

mill kr.

12.000,-

10- 19

16.500,-

20-29

19.500,-

30-49

27.000,-

50-74

3

75-99

37.500,-

100- 149

40.500,-

150-249

44.250,-

250-349

45 750 -

72.000,- *)

350-499

5s.500,-

94.500,- *)

500-699

65.000,-

116.500,- *)

700-999

76.000,-

135.000,- *)

1000-1499

88.000,-

168.750,- *)

1500-

102.000,-

202.500,- *)

MVA kommer i tillegg med 25

*)

7o

Tillegg kr. 2.000,- pr. aksjeselskap i konsem/kjedekonstellasjonene.

NB!

EFO

t .500,-

EFO Informasjon er kostnadsfri nir den sendes som e-post mens det piloper en
tilleggsavgift pi kr. 300,- for papirutsendelse pr. ekstra mottaker ut over hovedkontakt
or. bedrift.

17.03.201I

Til: Generalforsamling
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Fra: Valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling er enstemmig:
HOVEDSTYRET:
Styreleder: Bjorn Amundsen

Berggard Amundsen & Co. AS

Medlem:
Medlem:
Medlem:

Pal Mathisen

ELKO AS

Endre Esoeseth

Onninen AS

Erik Giemdal

Nexans NoMay AS

Medlem:

Lederne i Pl- og G-styret

Gjenvalg
Ny
Ny
lkke pa valg

2Ar
2Ar

valg
Ny
Gjenvalg

2Ar

1 Ar

1 Ar

GRUPPESTYRER:
PRODUSENT-/ IMPORTORSTYRET:

Leder:

Embret Arne

Mellesmo

Medlem: Geir Bjornstad
Medlem: Mildrid Kvalo
Medlem: LedereiFaggruppene

lkke pi

Osram AS
ABB AS
ELKO AS

1 Ar

2 Ar

GROSSISTSTYRET:

Leder:

Otra Norge AS
Solar Norge AS

valg
Gjenvalg
fkke pa valg

Fagerhult Belysning AS

lkke pa

Ny

Svein Eriksen

Havells Sylvania Norge AS
DEFA Lighting AS

GunnarDanielsen

Osram AS

Morten Harsem

Medlem: Lars Hamborg
Medlem: Jan Willy Fjellvar

Elektroskandia Norge AS

lkke pA

1 Ar

2 Ar
1 Ar

LYSSTYRET:

Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:

Toril Bache Jenssen
MortenSeipejarvi

valg

fkke pA valg
Gjenvalg

1

el

2el
1 Ar

2 Ar

VALGKOMITE - ETTER INNSTILLING FRA HOVEDSWRET
Leder:

Erik Hoien

Elektroskandia Norge AS

Medlem:

Rune W. Marki

Osram AS

Medlem:

Steinar Bakke

Schneider Electric Norge AS

Side 1 av

1

valg
fkke pa Vab
Gjenvalg
lkke pa

1 er

2el
3 Ar

Generalforsamling

RENAS AS
Arsberetning for 1.1.2010 - 31.12.2010
Arlen av virksomheten og hvor vlrksomheten drives
RENAS AS er et selskap etablert av Elektroforeningen og Elektro og Energi - en Bransjeforening i
Norsk Industri der importsrer og produsenter av EE-produkter (elektriske og etektroniske produliter)
kan tegne medlemskap for A oppfrlle sine forpliktelser iht. EE- regelverket(avfallsforskrifrins kap. I
Kasserte elektriske og elektroniske produkter)og bransjeavtalen (elektrobransjens avtale med
Miljoverndepartementet). EE- regelverkets ikrafttredelse var 1.7.99.
RENAS As bidrar til effektive og konkurransenoytrale ordninger for miljovennlig innsamling
gjenvinning og sluttbehandling av EE-avfall (kasserte elektriske og elektroniske produkter).
Returordningen er bygd opp gjennom kontrakter med kommunale, interkommunale og private
avfallsselskaper. Disse innsamlere driver mottaksplasser og sorger for A videretransportere EE-avfallet
til et behandlingsanlegg. Ordningon bestir for tiden (pr. l. | .201 | ) av 157 innsamlere og l5
behandlingsanlegg, spredt over hele landel Bede innsamlere og behandlingsanlegg tar imot EE-avfall
gratis, uansett om det kommer fra bedrifter eller privatpersoner.
Selskapet har pr. 3 1.12.l0 2718 medlemsbedrifter, mot2463 i 2009.
Inntektene for eret ble I 10,9 mill. kr. mot ?9,6 mill.kr. i 2009.

Kostnaden for 6ret ble 99,9 mill. kr. mot 101,5 mill. kr. i 2009.
Styret sier seg fornoyd med statusen iselskapet ved er€ts slutt, En status som vil danne et godt
grunnlag for A videreutvikle,/forbedre RENAS-ordningen.
Selskapet har kontoradresse i Oslo.

Fonsoa

drift

Eierne har giennom avtalen med Miljovemdepartementet forpliktet seg til e samle inn minst 80 % av
generert mengde neringselektro avfall, Innsamlingsgraden har siden firmaot kom i operativ drift
1.7.99 varr jevnt akende. Fra 9 % innsamlingsgad i 1999,25 % i2000,41 0/o i2001,52% i 2002,95

%i2003,91o/oi20A4,92,8%i2005,92,2o/0i2006,96y0i2007 og97,6o/0for2008.
For de siste 2 lr kan vi ikke regne innsamlingsgrad i % da det ikke finnes noc ajourfert tall
beregnet generert avfallsmen gde.
Firmaet har for 2010 oppfolt alle krav

til

for

innsamling og behandling iht. avfallsforckriftens kap.l.

Styret vurdercr at grunnlaget for videre drift er
denne forutsetningen.

til

stede. Arsregnskapet for 20

l0 er satt opp under

Arbeldsmllje
Administrasjonen har bestdtt av 5 ansatte.
Sykefraveret: 0,3 %.
Det er styrets oppfatning at arbeidsmi[ioet er godt.
Intemkontroll (HMS) er etablert.
Det har ikke forekommet eller blitt rapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i lspet av tret.

Llkesrilling
selskapets har 5 ansafre, hvorav I person er deltidsansatt. styret bester av 5 personer hvorav I er
kvinne. selskapet vil ved rekruttering legge vekt pa 0 oppnljevnere representasjon av kjonnene.
Selskapet arbeider for at det ikke skal forckomme fonkjeltsbehandling grunnet
$onn i saker som for
eksempel rekruttering lsnn eller avansement.
Ytre

niljo

Selskapets egen virksomhet har ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljo.
Selskapet har inng0tt evtaler med operatrorer til A drifte RENAS landsdekkende ordning for
innsamling behandling og glenvinning av EE-avfall. Disse operatorene har alle nodvendige tillatelser
og konsesjoner fra myndighetene.

Sertifiserlng
Selskapet har siden hosten 2006 vErt seftifisert iht. ISO 14001 og som returselskap iht.

avfallsforskiftens kap.

l.

MllJoropport
Det blir utarbeidet miljorapport for 2010.
I Miljsrapporten vil mengder innsamlet EBavfall angis Slkesvis. Mengde innsamlet av de ulike
frakjoner og hvilke skadepotensial som de ulike miljogiftene fra EE-avfall representerer inngir i
denne rapporten.

Miusrapporten vil bl.a. bli sendt til RENAS sine medlemmer og legges ut

pl firmaets hjemmeside.

Okonomi
Produsonter og importorer av EE-produkter som er tilslutlet RENAS AS betaler et miljogebyr

RENAS for de EE-produkter de bringer ut

til

Miljogebyret skal dekke
kostnadene til innsamling behandling og avsetning av de kasserte innsamlede produkter. Miljogebyrer
forfaller til betaling pA import-/satgstidspunktet (transaksjonstidspunktet).
Selskapet er etter ssknad fritEtt fra formue og inntektsskatt. Begrunnelsen for fritaket er selskapets
ideelle mil, og at det ikke sikter mot okonomisk vinning. Selskapet deler ikke ut utbytte.
pA det norske markedet.

Redegjorelse

for drsregnskapet og kontantstommcn
Driftsinnlektene for 6ret ble pA I 10,9 mill. kr. mot 79,5 mill. k. iret fsr. HovedArsaken til at
driflsinntektene har oket skyldes at miljogebyrsatsne ble sket med virkning fra I .1. 20 | 0.
Men ogsi inntekter fra 255 nye medlemmer er en medvirkende irsak til okning av driftsinntektene.
Driftskostnadene har igiennom 6ret holdt seg tilneremet uendret. 99, 8 miil.kr mot 101,5 mill

i2009.
Dette gir et Arsresultat pA pluss 13,5 mill. kr. mot minus 18, 7 mill. kr i 2009.
Selskapets likviditet og egenkapitalsituasjon anses fortsatt god.
Balansesammensetningen viser moderate endringer fra foregiende ir. Midlertidig overskuddslikviditet
er plassert med hoy sikkerhet i bank og statsobligasjoner. Egenkapialen er pA 132,E mill. kr.
Kontantstromoppstillingen viser okning i likvide midler i bank med 6,8 mill. kr. Bankbeholdningen
31.12.10 utglar 73,2 mill. kr. I tillegg utgior plassering i satsobligasjoner 40,5 mill. kr. @kningen i
likviditet skyldes i hovedsak irets overskudd med fradrag for okning i kortsiktige fordringer.
Det forventes at innsamlet mengde

ELavfall i 201I vil ligge pi tilnzcrmet samme nivA som for

2010.

Fkans ie ll markeds rk iko
S€lskapet b€nyner seg ikke av finansielle instrumenter i forbindelse med styringen av finansiell risiko.

selskapets likviditet er plassert

i

bank

pl flyende rente. I tillegg er en del av selskapas

plassert i norske statsobligasjoner med lav kredittrisiko, men obligasjonene har en kursriiiko.

likviditet

Selskapet er ikke eksponert for valutarisiko i vesentlig utstrekning. Risiko for svingninger i
priser p6 innsamling og behandling reduseres giennom langsiktige avtaler. Gjennom avtaler
med behandlingsanleggene er det tatt hsyde for en viss svingning i rivaremarkedet forjem og
metall uten at det ftlr gkonomisk konsekvens for selskapet.
A-nresullat og disp
Arsresultatet foresles disponert slik:

Til

annen

Totalt

egenkapital

disponert

1XOK__L!_12?

TNOK

13 527

Frcn tidsutslkter
Selskapet vil for lr 201 I legge spesielt vekt pi;
Bidra med konstruktive innspill i arbeidet med revidering av avfallsforskriften
Viderefore oppfolging av etterlevelse av kontrakter
Arbeide for A opprettholde en hoy innsamlingsgrad
Verve nye medlemmer
Arbeide aktivt for at alle myndighetskrav ogsA for 201 I blir oppStt
Arbeide aktivt for i nd de pilagte myndighetsmll til utslippsreduksjon av SF6- gass
Videreuwikle RENAS ordningen

-

Selskapets ledelse

vil vere i lopende dialog med myndighetene (Klif /MD) for

a fremme stabile

rammevilkir.
Eierne/sgret
Aksjekapitalen er fordelt slik:
- Elektroforeningen (EFO)
50aksjera kr. 1000,- k.50.000,- Elektro og Energi 50 aksjer a k. I 000,- k.50.000.en Bransjeforening i Norsk Industri
Styret har bestltt av Tom Harald Birkeland (valgt av Elektro og Energi - en Bransjeforening i Norsk
lndustri), Stein - Iver Koi (bransjesjefi Elektro og Energi - en Bransjeforening i Norsk Industri),
Embret Ame Mellesmo (valgt av Elektroforeningen, Jens - Dag Vatndal (direktor i
Elektroforcningen), og Synnove Smedal (valgt inn som uavhengig styremedlem).

Oslo, den 4. mars 201 I
I styret for RENAS AS

Tom Harald Birkeland

Stein - lver Koi
styremedlem

E- /*lr/-,-.
Embrct Ame Mellesmo
stynrmcdlem

l'
,r.1'C
5r:..---^**i*vn^od
C

Syn6&

Smcdal

stY'omcdlcm

Gunnar Murvold

daglig lcder

Areoppglor for 2010

RENAS AS
0212 oSLO

lnnhold:
Resultatregnskap
Balanse

Kontantsfrmanallre
Noter

Arsleretning
Revisjonsberctning

Resultatregnskap for

201 0

RENAS AS

Bel.p

l

OK

l

O00

ote

Miljsgebyr
Ann€n Salgsinntekt

Sum drlftsinntekter
R€tud(ostnad

Lrnnskostnad
Avskrivning pe varige driftsmidler
Ann€n d frskostnad

4
3

2010

4,09

110 889

79 564

D

24

110 895

79 589

88 446

88 514

4 758

4 443
238

549

I070

I269

Sum drlfr3kortnader

99 854

l0l

Drlturo!ultat

11031

(21 E73)

481

Annen r€nloinntekt

3 943

,l 340

Sum finanalnntskter

3 943

4 3'00

Verdi€duksion markedsbaserte obligasjoner

1 448

1 140

Ann€n rentekostnad

0

I

Sum tinamkostnader

14/,9

1 141

Netto llnans

2496

3 200

13 627

(r8 873)

Overfsdnger til annen egenkapital

13 527

(18 873)

3um

13 527

(18 873)

A13roaultat

Ovsrforlnger

Balanse pr. 31. desember 2010
RENAS AS

B€lrp

I

OKI ltoo

ttlote

2010

2009

EIEIiIOELER

Anleggsmidlel
Varlgo drlfrsmidlor
Drifislosore, inventar, kofitormaskiner og lignsnde
Sum varlge drtftsmidler

1 197
1 197

988

124€

1 038

Flnansioll6 anleggsmldler
Andre tordringer

10

Sum flnansiolle rnleggsmldlar
Sum anleggsmldlgt

Omlopsmldlor
Fordrlngor
Kundebrdringer

725

1 388

Andre tordringet

34 352

26 233

Sum fordrlnger

35 076

27 822

lnvertedngel
Markedsbaserte obli gasjoner

40 524

41 972

Sum Invosteringor

10 62A

41 972

Bankinnskudd

73 158

66 393

Sum banklnnskudd

73 158

66 393

Sum omlspsmidle.

lla

Sum elendeler

150 006

750

135 987

137

0n

Balanse pr. 31. desember 2010
RENAS AS

Belrp

l

OKl000

Note

2010

2009

100

100

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapltal

Inn!kutt egenkapltal
Aksiekapitel

Sum lnnskutt egonkapltal

100

Opptjent egenkapltal
Annen egenkapital

132 672

1

Sum opptjent egenkapltal

132 672

119 IttS

Sum egenkapltal

132 772

119 246

10275

13 828

375
6 584

405
3 744

19 145

GJeld

Kort3lktlg gleld
Lgverandorg,eld
Skyldige offentlige avgifter
Ann6n kortsiktig gj€ld

Sum ko.tslktlg gleld

17

2U

17 778

Sum glold

17 231

17 778

150 005

137 023

Sum ogenkapltal og gjeld
Oslo, den 4. mars 2011

.-sty,ets leder

Embret Arne Mellesmo
sty,emedlem

Synnsve Smedal
styromedlem

)Tzz)-l - z1<,<-. t cH-

Kontantstrsmoppstilling
RENAS AS
Eelrp i NOK 1.000

l{ote

2010

2009

13 526

549

-18 673
236

Tlltort fra erets virksomhet

14076

-1E 437

+/- Endring i kunder og andre fordringer

-7 455

+^ Endring i leverandsrgietd

-2 302

-J 5CJ

-4615

pl virkomheten:

Likvlder tllfsrgbrukt
Arsresultat

+ Ordinare avskrivninger

+/- Forskjell m€llom kostnadsfort pensjon og
lnnbetaling til pension6ordninger
+/- Endr.i andre tidsavgrensningsposter

A

.

Netto llkvlditetsendring fra vl*somhet

Likvider tilforubrukt pA Invs3teringer:
- Investeringer i varige driftsmidlet

0
2 809
6

0f7

-zoJ

€

288

-31 905

-758

-757

1 448

1 140

690

383

+ Likvidilelsbeholdning 1 .1.
A+B+C Netto endr. i likvider giennom ar€t

66 393
6 766

97 915
-31 522

= Likviditet8beholdnlng 31.12.

73 159

88 393

+/- Endring i markedsbaserte obligasioner
B = Netto llkvldltetsendrlng fra investering

Llkvlder tllfrrubruK
- Nedbetaling

av

pi finanslerlng:

gjeld

C = Netto lltvldltetsendring fre finansle.ing

Kontantstromoppstillingen er utarbeidet i henhold tll den indirekte metoden.

Noter til irsregnskap 2010
BeloplNOK1000

RENAS AS

Note I
Regnskapsprinslpper
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidel etter norske
regnskapsslandarder. Folgende regnskapsprinsipper er anvendt:

Hovedregel for vurd6ring og klasslfiserlng av elendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie €ller bruk er klasslflsert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omlopsmidler. Fordringer som skal tilbakebetal;a innen et er er uansett klassifisert
som omlopsmidler. Ved klassitiseringen av kortsiktig og langsiktlg gield 6r ansloge kriterior tagt til
grunn.

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestgmt tll varig eio og bruk. Anleggsmldter er vurdert til
anskaffelseskost, men nedskrives tll vlrkelig verdi ner v€rdlfallet forventes A ikke vare forbigaende.
Anleggsmidler med begrenset okonomisk levetid avskriv$ planmessig.
Omlopsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett er etter
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekret3lopet. Omlspsmldler vurderes til laveste verdi
av enskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Varige drlftsmidler
Varige drifismidler avskrives over forventet 6konomisk levetict. Avskrivningene fordeles lineart over
anlatt okonombk levetid

Finamielle eiendeler
O-bligasjoner og andr€ finansielle eiendeler som
pA balansedagen. Virkelig verdi er

innglr i en handelsportefolie vurderes til virkelig verdi

borskuB ell€r tilsvarende observerbar m'akedsverdi.

Fordrlngor
]fundefordringer og andre fordringer oppfor€s til pevdende etter fradrag for avselning til forventBt tap.

Skatt
RENAS AS er ikke skatt€pliktig. Selskapet anses ikke g ha erverv som formal. AKiviteten har en
samfunnsmessig verdi utover det a vere egnet til a gi inntekter,

Driftginntekter
Produsenler og importorer av EE-produkter som er tilsluttet RENAS AS er i hht. avtale palagt a betale
et miljogebyr til RENAS for de EE-produkter d€ bringer ut pa det norske markedgt. Mitjogebyret skal
dekke kostnadene til innsamling, behandling og avsetning av de kasserte innsamted6 produkter,
MiUogebyret forfaller til betaling pa import-/produksjonstldspunktet (transaksjonstidspunkteo.
Inntektsfsring av miliogebyret skjer pa transaksjonstldspunkiet.

Returkostnader
Utlegg v€drorende innsamling, behandling og gJ6nvlnning kostnadsfores i den perioden arbeidet
utfores.

Pensjoner
Regnskapsforing av pensioner er basert pe en aktuariell beregningsmetode hvor pensjonsforpliktelser
i prinsippet fastsette8 som den diskonterte verdien (neverdien) av den del av fremtidige estimerte
pensjonsylelser som sr opplient pa balansedagen - hensyntatt de psrametre/faktorer som er lagt til
grunn. Estimat og plan€ndringer amortiseres over forventot gjenvarende opptjeningstid i den grad de
overEgger 10 % av den stoGte av percjoneforpliKebene og p€nsjonsmidlene (korridor).
Arbeidsgiveravgn er inkludert i pensiorcforplikt€lser.

Estimator
av arsregnskapet i^henhold til god regnskapssklkk forutsetter at ledelsen beny{ter
ostimater og forulsetninger som pevirker resultatregnskapet og verdsettelEen av ei€ndeler og gjeE,
samt opplysninger om usikre eiendeler og forplikt€lser pa bahns€dagen.
Utarbeidelsen-

Kontantstrornoppetill

in

g

Konlanlslromoppstillingen €r utarbeidet i henhold til den indirekte metoden. Kontanter og
kontantekvivalenter omfatter kun bankinnskudd.

Note 2
Lonnskoatnader, antall ansatte, godtglorelser,

lln til ansatte m.m.

Lonnskostnader
Lonninger, bonuE og styfehonorar
Folketrygdavgitt
Pensjonskostnader
Andre yt€lser

Sum
Gjennomsnittlig anta[ ersverk

Ytolsor til ledende peFoner

2010

2009

3 707

378

3 421
590
325

109
4 798

4 443

4

4

604

Dagllg leder

L6nn
Pensjonskostnader
Annen godtgjorelse

1 055

'107

Styrs
247

1aa.

137

Ansatte har ingen avtalor om bonus. Daglig leder har ikke avtale om lonn €tter fratreden fra sin stilling.
Det er. ikke ytet len eller stillet sikkerhet overfor daglig leder, ovrige ansatle, styrets medlemmer eller
nerstAende av personer i nevnte grupper.
Det er.ingen forpliktelser knyttet til opsjoner/rettlgheter som gir ansatte eller tillitsvalgte rett til tegnlng,

kjrp eller salg av aksjer.
Selskapet

er pliktig til a ha

qenestepensjonsordning etter

lov om obligatorisk

tjenestepension.

Tjenestepensionsordningen tilfredsstiller lovens krav,

Note 3
Andre driftskostnader
2010

2009
1 502
3 465
2 917

Administras.ionskoshsder
flonorarer, ekstern bisland
Markedsaktiviteter, reiser, avholdte kurg m.v.
Andel av kostnader ved drift av EE-regisl€ret
Tap pA fordringer inkl okt avs€tning til tap

3 036
2 002
1 303

8um

44

-toz

8 070

8 258

1 685

746

Revbor
Kostnadsforl honorar(ekldusiv mvg) utgjor:
LoWalagt revisjon
Teknisk utarbeidelse av regnskap m/noter. etc
Andre tlenester utenfor revisjon

2010

s2
1A

IR

2009
77
14
8

Note 4
Varlge dribmidler

o1.ol
Tilgang
Avgang, fullt avskrevet
Anskafiols$kost pr. 31.12
Akkumulerte avskrivninger 31- 12.
Bafarcefort verdi pr.31.12
Arets avskrivninger
gkonomisk levetid
Avskrivningsplan
Arlig leie av ikke balanseforte transportmldler
Anskaffurseskosr

DtlftBloaorc' Inventar m'v
75A
O

2 OTg
gg1

1

1gl

849
3-5 0r

Lineer
92

Note 5
Fordringer og gJeld/ pantstilleleer og garantler

e

gr, eller gjeld med forfall etter mer enn 5 ar.
Det er ingen fordring med forfall senere enn
Det er ikke stillet pant for selskapets eiendeler

Note 6

Finansielle eiendeler
statsobligasjon 00/1

1,

6%, palydende 40 mill kr, kostpris 42,4 mill kr, balansefort til markedsverdi

31.12.10 40.5 mill kr.

Note 7
Bank - bundne midler
I bankinnskudd inngar skattetrekkmidler (bundet)

med

2010
902

2009
24A

Note 8
Akejekapital og aksjonarlnformasJon
Aksjekapitalen i RENAS AS pr. 31.12.2010 b66tar av 6n aksjeklasse,
Ak6jonerer er:

Antrll: Pilydende:
Elektroforeningen (EFO)
50
1 000
Elektro og Energi- en bransjeforening i Norsk Industri 50
1 000
Sum
100

AksJekapttal:
50
50
100

Elektro og EnergL en bransjeforening i Norsk Industri, er representert i styret med styrets leder og et
styremedlem. EFO er representert I styret med 2 styremedlemmer.

Note 9
Egenkapltal
Egenkapital 01.01.10

Arsresultat 2010

AksJe-

Annen

kapltal

egenk!pital

100

119 145
13 527
132 672

0

Egenkapltal 3'1.12.10

100

3um
egenk pltal
119 245
13 527

132772

Note 10
Pensjonskostnader, pensjonsmidler og -forpllktelser
S6lskapet har pensjonsordning som omfatter i alt 4 personer. Ordningen gir rett til definerte fremtidige
ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsar, lonnsiiv6-ved oppnadd pensjonsald-ei

og storrelsen pa ytoleene fra folketrygd6n. Den kotiektive pensjonsavtal;;r er tinan6iert
fondsoppbygning organlsert i et forsikrings8elskap,

PensJonskostnad
pensjonsopptjening
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsEn
Forventet avkastning pg pensionsmidler
Administ?sjonskGtnad
Neto psnsjonskostnad
Resultatrsrt aktuarielt tap/gevinst C)
Resultatfrd pensjonlkoetnad
Pen8jonsmidler (, og forpllktelror
Beregnede pensjonsforpliktetser brutto (DBO)
Pensjonsmidler til markedsverdi
lkke resultatfrd aktuarielt tap/ gevinst G)
Batansettrt pensjonsforpllktelse/fordrlng G) Inkt aga

zol}
g03
1S3
-1S4
49
$1
O
491
201o
JB22
-2920
-901
49

forutB€tnlnger:
Avkqslning pa pensjonsmidler
Diskonteringsrente
Forventet Arlig lonNregulering
Forventet G-regul€ring

m1O
4,60yo
3.80%
4pO%
g]|o/o
O,SO%

Arets

gkonomlske

Forvertet Arlig regulering av pensjoner under

utbetaling

som _aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktor€r
benyttede forutsetninger innen forsikring.

ved

200s
366
127

-j3O
47

{tE
0

.Os

2m9
2752
-2 534
-267

.{9

2OO9
S,ZOoh

S.4O%
4.SO%

4.25%
1,4Ovo

og avgang er lagt til grunn

vantig

:-=€i': -:'

ELEKTROFORENINGENS ADRESSE:
Postadresse:

Elektroforeningen EFO
Postboks 6299 Etterstad
0603 Oslo

Besgksadresse:

Karoline Kristiansens vei 1 H, 3. etg.
0661 Odo

Telefon:
Telefaks:

226263 50
226263 51

E-mail:
Web:

elektroforeni ngen@efo. no

Parkering:

www.efo.no
Avgiftsbelagte parkeringsplasser over og under
inngangsplan foran frontbygget.

