HVAD ER FABA ?
Kort information om
Foreningen af fabrikanter og importører af elektriske belysningsarmaturer.
Lysbranchens brancheforening

Fakta om FABA
Foreningen er stiftet den 7. juni 1962.

Bestyrelsesmedlem:
Henrik Nielsen
Signify Denmark A/S

Bestyrelse pr. 18. maj 2020:

Formand:
Carsten Antonisen
Solar A/S

Bestyrelsesmedlem:
Michael Schmidt
Lemvigh-Müller A/S

Næstformand:
Hans-Erik Wolff
Louis Poulsen

Bestyrelsesmedlem:
Thomas Phillipsen
Niko A/S

Bestyrelsesmedlem:
Carsten P. V. Larsen
Højager Belysning

Sekretariat:
Willy Goldby
Direktør

Foreningens formål:
• At varetage medlemmernes interesser vedrørende fabrikation af og handel
med elektriske belysningsarmaturer.
• At fremme fælles emner af kommerciel og teknisk karakter – herunder certificering
og internationale standarder.
• At støtte arbejdet til fremme af belysningsteknik og lyskultur.

Antal medlemmer, juni 2020:
39 større og mindre virksomheder der repræsenterer en vigtig del
af den danske belysningsbranche.
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Hvad kan FABA gøre for dig ?
FABA
er talerør

FABA tager
emner op

FABA
fokuserer
på teknik

Er branchens talerør
over for myndighederne
• Høringspartner om lovgivning for lys.
• Vi sikrer, at din stemme bliver hørt i lovgivningsarbejdet.
• Vi holder dig løbende orienteret om al relevant lovgivning.
• Vi sørger for, at du bliver briefet i god tid inden ny lov bliver implementeret.
• FABA sidder tæt på alle for branchen vigtige styrelser og organisationer:
- Energistyrelsen
- Miljøstyrelsen
- Sikkerhedsstyrelsen
- DPA-system
- TEKNIQ Arbejdsgiverne
- Dansk Elforbund m.fl.

FABA tager alle for branchen relevante emner op og kommer
med brancherekommandationer på emner som f.eks.:
• Transientbeskyttelse
• Levetid for LED
• Indrapportering til EPREL-database
• Armatursystemer
• Ombygning af armaturer
• Retrofit-løsninger
• Undgå fejlmontering af transientbeskyttelse
• Vejledning til udbud for LED-belysning. – Hvad man skal passe på osv.

FABA adresserer også al den teknik,
som sikrer et velfungerende belysningsanlæg som f.eks.:
• Styring
• Transientbeskyttelse

Medlemsmøder
FABA holder flere medlemsmøder om året,
hvor vi adresserer vigtige emner for branchen. –
Kan være ny lov eller emner, som medlemmerne
beder os om at tage op.
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Hvad mere kan FABA gøre for dig ?
FABA
bekæmper
snyd

FABA
fokuserer
på teknik

FABA
hjælper
efter behov

FABA bekæmper snyd i branchen med ting som f.eks.:
Manglende WEEE-registrering. Har fået initieret den største indsats,
som Miljøstyrelsen og Dansk Producentansvarssystem har foretaget
over for belysningsvirksomheder, som snyder med miljøet:
• Falske datablade
• Med urealistiske levetider
• Lumen- og watt-værdier der er uopnåelige

FABA adresserer også al den teknik,
som sikrer et velfungerende belysningsanlæg som f.eks.:
• Styring
• Transientbeskyttelse

Som medlem er du altid velkommen til at kontakte os med sager m.m.,
som, du mener, er vigtige for både dig og branchen.
Vi kan her nævne eksempel som:
• Patentrettighedssager hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
var meget behjælpelig over for FABA i vores indsats for medlemmerne.

Vejbelysningsdagen
Vi afholder årligt Danmarks
største vejbelysningskonference, hvor vi behandler
emner af stor vigtighed
for vores medlemmer,
for branchen og alle interessenter som f.eks. rådgivende ingeniører, indkøbere, energiselskaber
m.fl.
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Hvad mere kan FABA gøre for dig ?
Øvrige fordele som FABA-medlem:
• Baseret på specialkørsler hos Danmarks Statistik forventer vi over sommeren at have
et nyt statistikværktøj klar til glæde for alle medlemmerne.
• FABA anvender både fagpressen såvel som dagspressen til distribution af vigtige emner
for branchen.
• FABAs arrangementer, Vejbelysningsdagen, medlemsmøder og generalforsamling
er også unikke muligheder for for at netværke.
• Alle eventuelle fortjenester ved FABA-arrangementer går til at fremme udvalgte emner
til glæde for branchen.
• Udstillerrabat på standleje på EL & TEKNIK-messen, der afholdes hvert andet år
i Odense Congress Center.
• Adgang til »Kun for medlemmer«-siden på www.faba.dk.
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FABA-medlemmer – august 2020
BEGA –
logo på vej

LUMEN LIGHT –
logo på vej

LUMITECH –
logo på vej

TEAMTRONIC –
logo på vej

THORN –
logo på vej
OSRAM –
logo på vej

ERCO –
logo på vej
EASYLUX –
logo på vej

INWAVE –
logo på vej

ROLIBA –
logo på vej

VANPEE –
logo på vej

SAFE EXIT –
logo på vej

FLASH LIGHT –
logo på vej

FLOS –
logo på vej

LIGHTING

SCHNEIDER –
logo på vej

WEXØE –
logo på vej

SCHRÉDER –
logo på vej

ZUMTOBEL –
logo på vej
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