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Økonomisk høring over udkast til bekendtgørelse om æn-

dring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, 

vand, varme og køling 

 

 

Bekendtgørelsens indhold 

Den nye bekendtgørelse vil indeholde bestemmelser om, at: 

• Målere og varmefordelingsmålere, der installeres til måling af varme, 

køling og varmt brugsvand, skal være fjernaflæselige. 

• Allerede installerede målere og varmefordelingsmålere i eksisterende 

byggeri, til måling af varme, køling og varmt brugsvand, skal gøres 

fjernaflæselige eller udskiftes med fjernaflæselige anordninger senest 

den 1. januar 2017. 

• Præciseringer i ordlyd og rettelse af fejlhenvisning. 

 

Uddybning af ændringer 

Installation af målere i ny bebyggelse 

Målere og varmefordelingsmålere, der benyttes til måling af opvarmning, kø-

ling og varmt brugsvand, skal være fjernaflæselige. Dette følger af EU-direk-

tiv af 11. december 2018 om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffek-

tivitet artikel 9c, stk. 1. 

Eftersom dette i forvejen er almindelig praksis, har kravet ikke nogen praktisk 

eller økonomisk betydning i nye bygninger. Der medregnes derfor ikke øgede 

omkostninger for kommunerne og regionerne. 

Målere i eksisterende byggeri 

Allerede installerede målere og varmefordelingsmålere til måling af varme, 

køling og varmt brugsvand gøres fjernaflæselige eller udskiftes med fjernaf-

læselige anordninger senest den 1. januar 2017. Dette følger af EU-direktiv af 
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11. december 2018 om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet 

artikel 9c, stk. 2. 

Ændringerne forventes ikke at medføre øgede omkostninger for kommunerne 

og regionerne. Begrundelsen herfor er, at de fleste kommunale og regionale 

bygninger bliver brugt af kommunerne og regionerne selv, hvormed der ikke 

skal installeres varmefordelingsmålere. Af samme årsag har kommunerne og 

regionerne typisk ikke særligt mange målere, der bliver omfattet af ændrin-

gerne. Det vurderes desuden, at det er omkostningseffektivt at udskifte må-

lere til fjernaflæste målere, hvis målerne alligevel skal udskiftes. 

Kravene beskrives nærmere i vejledningen til målerbekendtgørelsen, som for-

ventes revideret den 1. januar 2021. 

Præciseringer og henvisninger 

Baggrunden for præciseringen i § 1, stk. 3, er at tydeliggøre, at målere skal 

anvendes som grundlag for fordeling af forbruget til den enkelte bolig- eller 

erhvervsenhed. 

Baggrunden for ændring af henvisningen i § 2, stk. 7, er, at henvisningen var 

forkert. 

Baggrunden for præciseringen i § 9, stk. 5, er at konkretisere ordlyden og 

gøre den mere læsevenlig. 

Ændringerne forventes ikke at medføre øgede omkostninger for kommunerne 

og regionerne. 

 

Videre proces 

Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen foreslår, at punktet optages på LCP-notat 

med 0-DUT, da de foreslåede regelændringer ikke forventes at have konse-

kvenser for kommunernes eller regionernes økonomi, da de fleste kommunale 

og regionale bygninger bliver brugt af kommunerne og regionerne selv, hvor-

for der ikke skal installeres varmefordelingsmålere. Af samme årsag har kom-

munerne og regionerne typisk ikke særligt mange målere, der bliver omfattet 

af ændringerne. 

Hovedmålere til fjernvarme er i stort omfang allerede udskiftet til fjernaflæste 

målere. De resterende formodes at blive udskiftet af andre årsager frem mod 

2027. Derfor er udgiften til fjernaflæselige målere yderst begrænset og vil 

blive opvejet af den effektivisering, der vil være ved automatisk aflæsning. 

Endelig vil der som beskrevet ovenfor være mulighed for at undtage allerede 

installerede målere for kravet, hvis det af medlemsstaten er påvist, at udskift-

ningen ikke er omkostningseffektiv. 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen anmoder om, at KL og Danske Regioner sen-

der bemærkninger til DUT-postkassen (DUT@tbst.dk), cc. til flar@tbst.dk se-

nest 03-08-2020, mærket j.nr. BS0202-00030. 
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Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til Fanny Luise Risegaard Ander-

sen på flar@tbst.dk. 

 

Med venlig hilsen 

Fanny Luise Risegaard Andersen 

Fuldmægtig, cand.jur. 


