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Signe Maria Larsen

Fra: Henriette Fagerberg Erichsen <hfe@advokatsamfundet.dk>
Sendt: 3. august 2020 07:09
Til: Fanny Luise Risegaard Andersen; ts Info; Signe Maria Larsen
Emne: Sv: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (Sagsnr.: 2020 - 3)

Sag: BS0202-00030
Sagsdokument: 8175629

  

Tak for henvendelsen.  

Advokatrådet har besluttet ikke at afgive høringssvar.  

 

Med venlig hilsen 
 

 

Henriette Fagerberg Erichsen 
Sekretær 

Advokatsamfundet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K 
D +45 33 96 97 28 
hfe@advokatsamfundet.dk - www.advokatsamfundet.dk  

Til: 
 

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen (flar@tbst.dk) 
Titel: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, 

vand, varme og køling 
Sendt: 10-07-2020 10:36 
 
Høringsfristen for nedenstående bekendtgørelse forlænges til fredag den 21. august 2020. 
 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og 
køling 

 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk og smla@tbst.dk senest 
fredag den 21. august 2020, mærket j.nr. BS0202-00030. 
 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Fanny Luise Risegaard Andersen 
Fuldmægtig, cand.jur. 
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Danish Transport, Construction and Housing Authority 
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Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
 
Tlf.: +45 4178 0083 
Tlf.: +45 7221 8800 
flar@tbst.dk 
www.tbst.dk 
 

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen  
Sendt: 16. juni 2020 19:10 
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, 
varme og køling 
 
Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse: 
 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og 
køling 

 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest mandag den 3. 
august 2020, mærket j.nr. BS0202-00030. 
 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Fanny Luise Risegaard Andersen 
Fuldmægtig, cand.jur. 
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Danish Transport, Construction and Housing Authority 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
 
Tlf.: +45 4178 0083 
Tlf.: +45 7221 8800 
flar@tbst.dk 
www.tbst.dk 
 



Fra: Caroline Simone Evers
Til: ts Info
Cc: Fanny Luise Risegaard Andersen; Signe Maria Larsen; Sanne Steen Petersen; Caroline Eilert Bjørkholm;

Bent Madsen; Natalia Rogaczewska; Christina Iversen; Anni Pedersen; Mikkel Jungshoved
Emne: BS0202-00030 - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling

af el, gas, vand, varme og køling
Dato: 21. august 2020 12:25:33
Vedhæftede filer: image280547.png

image269029.png
image663540.png
20200821 - Høringssvar - Bekendtgørelse om individuel måling af el vand gas varme og køling.pdf

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 
I bedes venligst se bort fra tidligere fremsendte høringssvar – BL’s endelige høringssvar
fremsendes ved denne mail og erstatter således det allerede fremsendte.
 
Jeg beklager ulejligheden.
 
Med venlig hilsen
 
 

Caroline Simone Evers

Juridisk konsulent

+45 3376 2045
+45 2089 2295
cse@bl.dk

Corona: Ansatte, valgte, beboere og andre med interesse for, hvordan den almene sektor
håndterer konsekvenserne af corona-udbruddet i Danmark, kan finde svar og informationer
på BL.dks corona-site.

Du kan naturligvis også fortsat møde os på BL.dk, på LinkedIn eller modtage
vores nyhedsbreve og blive opdateret på den almene sektor, ny lovgivning, kurser og
arrangementer.




Fra: Caroline Simone Evers 
Sendt: 21. august 2020 11:53
Til: info@tbst.dk
Cc: flar@tbst.dk; smla@tbst.dk; Bent Madsen <BMA@bl.dk>; Natalia Rogaczewska <nro@bl.dk>;
Mikkel Jungshoved <mju@bl.dk>; Sanne Steen Petersen <spe@bl.dk>; Christina Iversen
<civ@bl.dk>; Anni Pedersen <anp@bl.dk>; Caroline Eilert Bjørkholm <ceb@bl.dk>
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Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 


 


 


 


 


 


København, den 21. august 2020 


 


Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om in-
dividuel måling af el, gas, vand, varme og køling  
 
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har den 16. juni 2020 sendt høring til ændring af bekendtgø-


relse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling til BL – Danmarks Almene Boliger. 


 


Ændringerne implementerer de nye bestemmelser i energieffektivitetsdirektivet i dansk lovgiv-


ning med et krav om fjernaflæselighed for målere og varmefordelingsmålere til måling af op-


varmning, køling og varmt brugsvand. 


 


BL er overordnet positiv over for tiltag, der fremmer begrænsningen i vores energi- og vandfor-


brug gennem måling og synliggørelse af beboernes/forbrugernes forbrug.  


 


De almene boligorganisationerne anvender forbrugsdata til energistyring/rådgivning til bebo-


erne. Boligorganisationer oplever imidlertid, at forsyningsselskaberne opkræver penge for ad-


gang til forbrugsdata på ejendomsniveau, hvilket er en økonomisk barriere for energistyringen. 


 


Det er BL’s opfattelse, at hvis fjernaflæste målere skal give værdi for forsyningsvirksomhederne 


såvel som forbrugerne, så skal fjernaflæste energimålere opsat af forsyningsvirksomhederne 


stille disse måleres aflæsninger (målerdata) gratis til rådighed for kunden (beboeren) eller en af 


kunden udpeget tredjepart, f.eks. en energistyringsleverandør, en boligorganisation eller anden 


rådgivningsvirksomhed i en form, hvor disse data kan anvendes til ”Intelligent Energistyring” 


mv. 


 


Begrundelsen for ovenstående synspunkt er, at der i Energistyrelsens standardværdikatalog er 


angivet, at ”Intelligent Energistyring” vil udløse energibesparelser på 10%. Fjernaflæste målere 


er forudsætningen for, at dette er muligt.  


 


Det virker formålsløst at installere fjernaflæste målere, hvis disses potentiale ikke udnyttes fuldt 


ud, ligesom energibesparelsen vil kunne udgøre en del af finansieringen af målerudskiftningen. 


 


Link til Energistyrelsens notat om standardværdier for intelligent energistyring i større ejen-


domme kan findes på Energistyrelsens hjemmeside. 


 


BL henviser i øvrigt til Landsbyggefondens høringssvar. 


 


Ved behov for uddybning af ovenstående kan teknisk konsulent Mikkel Jungshoved kontaktes på 


mail mju@bl.dk. 


 


 


 


 


 


 



https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energibesparelser/notat_om_forudsaetninger_for_brugen_af_standardvaerdier_for_intelligent_energistyring.pdf

mailto:mju@bl.dk
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Med venlig hilsen 


 


 


 


Bent Madsen 


Direktør 







Emne: BS0202-00030 - Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
individuel måling af el, gas, vand, varme og køling
 
Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 
BL – Danmark Almene Boliger fremsender hermed vedhæftede høringssvar til ovennævnte
høring.
 
Med venlig hilsen
 
 



Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 

 

 

 

 

 

København, den 21. august 2020 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om in-
dividuel måling af el, gas, vand, varme og køling  
 
Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen har den 16. juni 2020 sendt høring til ændring af bekendtgø-

relse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling til BL – Danmarks Almene Boliger. 

 

Ændringerne implementerer de nye bestemmelser i energieffektivitetsdirektivet i dansk lovgiv-

ning med et krav om fjernaflæselighed for målere og varmefordelingsmålere til måling af op-

varmning, køling og varmt brugsvand. 

 

BL er overordnet positiv over for tiltag, der fremmer begrænsningen i vores energi- og vandfor-

brug gennem måling og synliggørelse af beboernes/forbrugernes forbrug.  

 

De almene boligorganisationerne anvender forbrugsdata til energistyring/rådgivning til bebo-

erne. Boligorganisationer oplever imidlertid, at forsyningsselskaberne opkræver penge for ad-

gang til forbrugsdata på ejendomsniveau, hvilket er en økonomisk barriere for energistyringen. 

 

Det er BL’s opfattelse, at hvis fjernaflæste målere skal give værdi for forsyningsvirksomhederne 

såvel som forbrugerne, så skal fjernaflæste energimålere opsat af forsyningsvirksomhederne 

stille disse måleres aflæsninger (målerdata) gratis til rådighed for kunden (beboeren) eller en af 

kunden udpeget tredjepart, f.eks. en energistyringsleverandør, en boligorganisation eller anden 

rådgivningsvirksomhed i en form, hvor disse data kan anvendes til ”Intelligent Energistyring” 

mv. 

 

Begrundelsen for ovenstående synspunkt er, at der i Energistyrelsens standardværdikatalog er 

angivet, at ”Intelligent Energistyring” vil udløse energibesparelser på 10%. Fjernaflæste målere 

er forudsætningen for, at dette er muligt.  

 

Det virker formålsløst at installere fjernaflæste målere, hvis disses potentiale ikke udnyttes fuldt 

ud, ligesom energibesparelsen vil kunne udgøre en del af finansieringen af målerudskiftningen. 

 

Link til Energistyrelsens notat om standardværdier for intelligent energistyring i større ejen-

domme kan findes på Energistyrelsens hjemmeside. 

 

BL henviser i øvrigt til Landsbyggefondens høringssvar. 

 

Ved behov for uddybning af ovenstående kan teknisk konsulent Mikkel Jungshoved kontaktes på 

mail mju@bl.dk. 

 

 

 

 

 

 

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energibesparelser/notat_om_forudsaetninger_for_brugen_af_standardvaerdier_for_intelligent_energistyring.pdf
mailto:mju@bl.dk
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Med venlig hilsen 

 

 

 

Bent Madsen 

Direktør 
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Signe Maria Larsen

Fra: Dansk Arbejdsgiverforening <DA@da.dk>
Sendt: 17. juni 2020 08:21
Til: Fanny Luise Risegaard Andersen
Emne: SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Kære Fanny Luise Risegaard Andersen 
  
Under henvisning til det til DA fremsendte høringsbrev af 16. juni 2020 vedrørende ovennævnte skal vi 
oplyse, at sagen falder uden for DA’s virkefelt, og at vi under henvisning hertil ikke ønsker at afgive 
bemærkninger. 
  
Med venlig hilsen 
  
Hjørdis de Stricker 
Chefsekretær 
  
Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen <flar@tbst.dk>  
Sendt: 16. juni 2020 19:10 
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, 
varme og køling 
  
Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse: 
  

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og 
køling 

  
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest mandag den 3. 
august 2020, mærket j.nr. BS0202-00030. 
  
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078 
  
  
Med venlig hilsen 
  
Fanny Luise Risegaard Andersen 
Fuldmægtig, cand.jur. 
  
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Danish Transport, Construction and Housing Authority 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
  
Tlf.: +45 4178 0083 
Tlf.: +45 7221 8800 
flar@tbst.dk 
www.tbst.dk 
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Signe Maria Larsen

Fra: Maria Bjørklund <mab@danskbyggeri.dk>
Sendt: 16. juli 2020 09:20
Til: ts Info
Cc: Fanny Luise Risegaard Andersen; Signe Maria Larsen
Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

individuel måling af el, gas, vand, varme og køling
Vedhæftede filer: Udkast - bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el 

gas vand varme og køling.pdf; Høringsbrev.pdf; Høringsliste.pdf

Att.: Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
 
Dansk Byggeri takker for den givne mulighed for høringssvar. Vi har ingen bemærkninger til denne høring. 
 
 
Venlig hilsen 
Maria Bjørklund 
Sekretær 
Arbejdsmiljø & Erhverspolitik 
Tlf. direkte: 72 16 01 55 · Mobil: 21 35 95 87 
 
 

For at beskytte dine personlige oplysninger har Microsoft Office forhindret automatisk hentning af dette billede fra internettet.

 
 
Vi samler byggeri, anlæg og industri 
 
Nørre Voldgade 106 · 1358 København K 
www.danskbyggeri.dk · Abonner på nyheder 
 
Følg os på:  
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at 
bes
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e 
dine 
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onli
ge 
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For at beskytte dine personlige oplysninger har Microsoft Office forhindret automatisk hentning af dette billede fra internettet.

 
Læs her om, hvordan du som virksomhed forholder dig til corona 

Fra: infoDB <info@danskbyggeri.dk>  
Sendt: 10. juli 2020 12:00 
Til: Maria Bjørklund <mab@danskbyggeri.dk> 
Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, 
vand, varme og køling 
 
 
 
Venlig hilsen 
Michael Hoffmeyer 
Receptionist 
Service 
Tlf. direkte: 72 16 02 11 
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For at beskytte dine personlige oplysninger har Microsoft Office forhindret automatisk hentning af dette billede fra internettet.

 
 
Vi samler byggeri, anlæg og industri 
 
Nørre Voldgade 106 · 1358 København K 
www.danskbyggeri.dk · Abonner på nyheder 
 
Følg os på:  

For 
at 
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kytt
e 
dine 
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onli
ge 
oply
snin
ge…
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For at beskytte dine personlige oplysninger har Microsoft Office forhindret automatisk hentning af dette billede fra internettet.

 

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen <flar@tbst.dk>  
Sendt: 10. juli 2020 10:37 
Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, 
vand, varme og køling 
 
Høringsfristen for nedenstående bekendtgørelse forlænges til fredag den 21. august 2020. 
 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og 
køling 

 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk og smla@tbst.dk senest 
fredag den 21. august 2020, mærket j.nr. BS0202-00030. 
 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Fanny Luise Risegaard Andersen 
Fuldmægtig, cand.jur. 
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Danish Transport, Construction and Housing Authority 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
 
Tlf.: +45 4178 0083 
Tlf.: +45 7221 8800 
flar@tbst.dk 
www.tbst.dk 
 

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen  
Sendt: 16. juni 2020 19:10 
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, 
varme og køling 
 
Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse: 
 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og 
køling 

 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest mandag den 3. 
august 2020, mærket j.nr. BS0202-00030. 
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https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Fanny Luise Risegaard Andersen 
Fuldmægtig, cand.jur. 
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Danish Transport, Construction and Housing Authority 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
 
Tlf.: +45 4178 0083 
Tlf.: +45 7221 8800 
flar@tbst.dk 
www.tbst.dk 
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Signe Maria Larsen

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen
Sendt: 18. august 2020 13:05
Til: Signe Maria Larsen
Cc: Niels Bruus Varming
Emne: Fwd: J.nr. BS0202-00030. Dansk Fjernvarme
Vedhæftede filer: image001.png; ATT00001.htm; image002.png; ATT00002.htm; Dansk Fjernvarme 

18-08-2020 - Bemærkninger til høring over ændring af bekendtgørelse om 
individuel måling....pdf; ATT00003.htm

Sag: BS0202-00030
Sagsdokument: 8237556

Høringssvar fra Dansk Fjernvarme. 

Med venlig hilsen 
  
Fanny Luise Risegaard Andersen 
Fuldmægtig, cand.jur. 
  
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Danish Transport, Construction and Housing Authority 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
  
Tlf.: +45 4178 0083 
Tlf.: +45 7221 8800 
flar@tbst.dk 
www.tbst.dk 
 
 
Sendt fra min iPhone 
 
Start på videresendt besked: 

Fra: Uffe Schifter-Holm <USH@danskfjernvarme.dk> 
Dato: 18. august 2020 kl. 12.03.20 CEST 
Til: "info@tbst.dk" <info@tbst.dk> 
Cc: "flar@tbst.dk" <flar@tbst.dk> 
Emne: J.nr. BS0202-00030. Dansk Fjernvarme 

Kære Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
  
Hermed fremsendes Dansk Fjernvarmes bemærkninger til Høring over udkast til bekendtgørelse om 
ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling. 
 
Med venlig hilsen 
 
Uffe  Schifter-Holm - Tværfaglig konsulent 
Mobilnr.: +4524915560 
Direktenr.: +4565472002 
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Fjernvarmens Hus 

Merkurvej 7 

DK-6000 Kolding 

Tlf. +45 7630 8000 

mail@danskfjernvarme.dk 

www.danskfjernvarme.dk 

cvr dk 55 83 10 17 

 

 18. august 2020 

 

 

Dansk Fjernvarmes bemærkninger til Høring over udkast til 
bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indivi-
duel måling af el, gas, vand, varme og køling 

 

Dansk Fjernvarme kan konstatere, at kravene fra Energieffektivitetsdirektivet (EED) er im-

plementeret med meget generelle formuleringer i udkastet til bekendtgørelsen. Dansk 

Fjernvarme finder det som udgangspunkt fornuftigt, at der laves en sådan minimumsim-

plementering, da det giver størst mulig fleksibilitet ift. tekniske løsninger mv. 

 

Forslaget til bekendtgørelsen giver anledning til tre spørgsmål, som Dansk Fjernvarme 

ønsker besvaret med henblik på at kunne vejlede fjernvarmeselskaberne bedre: 

 

 

1. Definition af fjernaflæselige anordninger  

 

Det er ikke defineret i bekendtgørelsen, hvad ”fjernaflæselige målere” er. I EE-direkti-

vet er det overladt til medlemslandene at beslutte, om drive-by-teknologier skal anses 

som fjernaflæsning. Jævnfør Kommissionens henstilling1 afsnit 6.1 har denne defini-

tion betydning for, hvordan kravene til fjernaflæsning jf. EED artikel 9c kan overhol-

des, samt for om oplysningskravene jf. EED bilag VIIa punkt 2 er gældende.  

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i en mail til Dansk Fjernvarme d. 03-07-2020 op-

lyst at ”Årsagen til, at udkastet til bekendtgørelsen er formuleret bredt er, at TBST fo-

retager en minimumimplementering af kravene, hvormed drive-by-teknologi er en 

form for fjernaflæselighed. Definitionen beskrives i vejledningen, som forventes opda-

teret den 1. januar 2021.” 

 

Dansk Fjernvarme vejleder på denne baggrund fjernvarmeselskaberne ud fra, at alle 

fjernvarmemålere der kan aflæses, uden at det kræver fysisk adgang til bygningen, 

går under definitionen ”fjernaflæselige anordninger”. 

 

Kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bekræfte denne forståelse? 

 

 

 

 
1 KOMMISSIONENS HENSTILLING (EU) 2019/1660 af 25. september 2019 om gennemførelse af de nye be-

stemmelser om måling og fakturering i forbindelse med energieffektivitetsdirektiv 2012/27/EU 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

Carsten Niebuhrsvej 43 

1577 København V 

 

Mail:  info@tbst.dk, cc. flar@tbst.dk 
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2. Komponentkrav 

 

Dansk fjernvarme forstår kravene til installation af fjernaflæselige målere efter 25. ok-

tober 2020 og senest 1. januar 2027 sådan, at der i Bekendtgørelse om individuel 

måling af el, gas, vand, varme og køling udelukkende er et komponentkrav. Altså at 

der skal installeres målere, som det er teknisk muligt at fjernaflæse, men at der ikke 

er et krav om, at måleren faktisk skal fjernaflæses i praksis for at overholde bekendt-

gørelsen. 

 

Dette har betydning for selskaber, som i dag har manuel aflæsning af målere. Tidsfri-

sten er for kort til, at selskaberne kan lave den nødvendige planlægning og udførelse 

af et fjernaflæsningsystem (antenner, it-system, mv.), ligesom at der skal afsættes 

midler i budgettet til dette. 

Det har også betydning for, om Energistyrelsen i deres krav til leverings af hyppige 

forbrugsoplysninger kan give en fleksibilitet/undtagelse, når enkelte eller få målere 

udskiftes i et område med manuel aflæsning f.eks. i forbindelse med stikprøvekontrol. 

 

Kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bekræfte denne fortolkning af bekendtgørel-

sens krav til ”fjernaflæselige målere”? 

 

 

3. Dispensationsmuligheder 

 

Som Dansk Fjernvarme læser bekendtgørelsen og Energieffektivitetsdirektivet, er der 

ingen dispensationsmuligheder ift. at have fjernaflæste målere. Undtagelsesbestem-

melserne i §11 og §13 i nuværende BEK nr 563 af 02/06/2014 kommer, som Dansk 

Fjernvarme læser dem, ikke til at dække kravene.  

En forbruger kan altså ikke nægte at få installeret en fjernaflæst måler, ligesom fjern-

varmeselskaberne eller myndighederne ikke har mulighed for at dispensere for kra-

vet.  

 

Kan Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen bekræfte dette? Hvis ikke, i hvilke situationer 

kan der så gives dispensation, og hvilken instans kan give dispensationen? 

 

 

Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at kommentere på forslaget.  

 

Uffe Schifter-Holm   Tværfaglig Konsulent 

Dansk Fjernvarme 

ush@danskfjernvarme.dk 

Mobil: 23 45 07 61 
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Signe Maria Larsen

Fra: Helle Harms <hh@ds.dk>
Sendt: 3. august 2020 10:56
Til: ts Info
Cc: Fanny Luise Risegaard Andersen
Emne: j.nr. BS0202-00030

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel 
måling af el, gas, vand, varme og køling 

 
Kære Fanny Luise Risegaard Andersen 
 
I forbindelse med ovennævnte høring har standardiseringsudvalget DS/S-279 Fjernaflæsning af målere tilbagemeldt, 
at der ikke er kommentarer til forslaget, men er positive ift. indholdet. 
 
Med venlig hilsen | Best regards 
Helle Harms 
Standardiseringskonsulent | Standardisation Consultant 
 
D: +45 39966321 | M: +45 26288109 
Dansk Standard | Danish Standards 
 
Göteborg Plads 1, DK-2150 Nordhavn 
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Signe Maria Larsen

Fra: Sekretariat for Danske Bygningskonsulenter 
<info@danskebygningskonsulenter.dk>

Sendt: 11. august 2020 14:07
Til: Fanny Luise Risegaard Andersen
Emne: SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

 
 
 
Kære Fanny 
 
Danske Bygningskonsulenter har ingen kommentarer til forslaget til bekendtgørelse. 
 
Kontakt os gerne ved eventuelle spørgsmål. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Sekretariat for Danske Bygningskonsulenter 
Elisabeth Dreier 
Tlf.: 6543 1130 
Læs mere om os på www.danskebygningskonsulenter.dk 

 
 

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen <flar@tbst.dk>  
Sendt: 10. juli 2020 10:37 
Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, 
vand, varme og køling 
 
Høringsfristen for nedenstående bekendtgørelse forlænges til fredag den 21. august 2020. 
 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og 
køling 

 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk og smla@tbst.dk senest 
fredag den 21. august 2020, mærket j.nr. BS0202-00030. 
 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Fanny Luise Risegaard Andersen 
Fuldmægtig, cand.jur. 
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Danish Transport, Construction and Housing Authority 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
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Tlf.: +45 4178 0083 
Tlf.: +45 7221 8800 
flar@tbst.dk 
www.tbst.dk 
 

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen  
Sendt: 16. juni 2020 19:10 
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, 
varme og køling 
 
Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse: 
 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og 
køling 

 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest mandag den 3. 
august 2020, mærket j.nr. BS0202-00030. 
 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Fanny Luise Risegaard Andersen 
Fuldmægtig, cand.jur. 
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Danish Transport, Construction and Housing Authority 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
 
Tlf.: +45 4178 0083 
Tlf.: +45 7221 8800 
flar@tbst.dk 
www.tbst.dk 
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Signe Maria Larsen

Fra: Marianne Bentsen DK <Sekretariat@danskekloakmestre.dk>
Sendt: 6. juli 2020 09:07
Til: ts Info
Cc: Fanny Luise Risegaard Andersen
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel 

måling af el, gas, vand, varme og køling, mærket j.nr. BS0202-00030

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
 
Danske Kloakmestre takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende udkast til bekendtgørelse om 
ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling, mærket j.nr. BS0202-00030. 
 
Danske Kloakmestre har ingen kommentarer til høringen. 

Venlig hilsen 
Marianne Bentsen 
Sekretær, Danske Kloakmestre  
Tlf. direkte: 72 16 02 07 
 
 

For at beskytte dine personlige oplysninger har Microsoft Office forhindret automatisk hentning af dette billede fra internettet.

 
 
Sekretariat: 
Nørre Voldgade 106 · 1358 København K 
www.danskekloakmestre.dk 

 
For at 
beskytte dine 
perso nlige 
oplysninger 
har Microsoft 
Office 
forhindret 
auto matisk  
hentning af 
dette billede  
fra 
internettet. 
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Signe Maria Larsen

Fra: Energiforumdanmark <info@energiforumdanmark.dk>
Sendt: 3. august 2020 10:08
Til: ts Info; Fanny Luise Risegaard Andersen
Emne: J. nr. BS020200030 - Høring vedr. ændring af målerbekendtgørelsen
Vedhæftede filer: HØRING_ændring_målebekendtgørelse.pdf

Hermed fremsendes (vedhæftet) Energiforum Danmarks Høringskommentarer vedr. ændringer til 
målebekendtgørelsen. 
 
I er velkomne til at kontakte os, hvis der er spørgsmål i den forbindelse  
 
Med venlig hilsen 
  
Dorte Nørregaard Larsen 
Sekretariatsleder 
Energiforum Danmark 
Paul Bergsøes Vej 6 
2600 Glostrup 
  
Tlf. 38 34 30 40  - Mobil: 40743040 
www.Energiforumdanmark.dk 
  

   
 

 
 



 

 

Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

 

 

 

Glostrup, mandag, 03 august 2020 

 

       

                                                                        

 

  

 

Høringssvar vedr. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indivi-

duel måling af el, gas, vand, varme og køling – j. nr. BS0202-00030. 

 

Energiforum Danmark takker for lejligheden til at kommentere ændringen af måler-

bekendtgørelsen. 

 

Vi er generelt glade for, at der fremover stilles krav om fjernaflæselige målere på el, 

vand, gas, varme og køling, og at eksisterende målere skal udskiftes til fjernaflæseli-

ge målere med udgangen af 2026. 

 

Vi mener, at det er en forudsætning for fremtidens fleksible energisystem og for op-

timering af energiforbruget. Men for at få det fulde udbytte af de fjernaflæselige må-

ler, er det vigtigt at følgende sikres, gerne i bekendtgørelsen eller en vejledning her-

til: 

 

- Intervallerne mellem logninger/registrering af data er relevante i forhold til, at 

kunne lave datadrevet energiledelse, fx timeværdier for varme. 

- Data er i realtid eller med minimal forsinkelse. 

- At data stilles gratis til rådighed for kunden eller en af kunden udpeget tredje-

part. 

- At data er på én platform, så kunden ikke skal ind på flere platforme for at få 

et overblik. 

- At målerne er gjort klar til det fleksible energistystem, så kommunikation mel-

lem bygninger og forsyning er mulig uden for store ekstra-omkostninger 

- At andre data, der kan understøtte den grønne omstilling, også bliver tilgæn-

gelige fx returtemperatur/afkøling for fjernvarmen. Samt forbrug pr. fase og 

spændingskvalitet for el. 

 

Uden at disse forhold er på plads, vil investeringen i fjernaflæselige målere, om ikke 

være spildt, så dårligt udnyttet.  

 

Vi stiller os gerne til rådighed for en uddybning af disse synspunkter. 

 

Med venlig hilsen 

 
Dorte Nørregaard Larsen 

Sekretariatsleder 

Energiforum Danmark 
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Signe Maria Larsen

Fra: Finanstilsynet - Ministerbetjening <ministerbetjening@ftnet.dk>
Sendt: 18. juni 2020 11:49
Til: Fanny Luise Risegaard Andersen; ts Info
Cc: Ministerbetjening (FT)
Emne: SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Kære Fanny 
 
Finanstilsynet har ingen bemærkninger til bekendtgørelsen. 
 
Med venlig hilsen  
Victor Saxlund 
Fuldmægtig, cand. jur 
Juridisk Kontor 
__________________________________________________ 

 
 
Århusgade 110, 2100 København Ø  
Tlf.: +45 33 55 83 37 / Fax: +45 33 55 82 00 
vic@ftnet.dk  
www.finanstilsynet.dk 
  

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen <flar@tbst.dk>  
Sendt: 16. juni 2020 19:10 
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, 
varme og køling 
  
Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse: 
  

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 
  
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest mandag den 3. august 2020, 
mærket j.nr. BS0202-00030. 
  
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078 
  
  
Med venlig hilsen 
  
Fanny Luise Risegaard Andersen 
Fuldmægtig, cand.jur. 
  
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Danish Transport, Construction and Housing Authority 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
  
Tlf.: +45 4178 0083 
Tlf.: +45 7221 8800 
flar@tbst.dk 
www.tbst.dk 
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Signe Maria Larsen

Fra: Martin Salamon <msa@fbr.dk>
Sendt: 21. august 2020 18:28
Til: ts Info
Cc: Fanny Luise Risegaard Andersen; Signe Maria Larsen; Forbrugerrådet Tænk 

Hoeringer; Vagn Jelsøe
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel 

måling af el, gas, vand, varme og køling j.nr. BS0202-00030

Sag: BS0202-00030
Sagsdokument: 8243930

  
Forbrugerrådet Tænk har modtaget udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling 
af el, gas, vand, varme og køling i høring og har følgende bemærkninger. 
  
På visse af områderne omfattet af denne bekendtgørelse – herunder varme og vand - gør den manglende 
anvendelse af en fælles kommunikationsstandard det uforholdsmæssigt dyrt at skifte leverandør. Dette skyldes, at 
det ved skift af leverandør kan være nødvendigt at udskifte de elektroniske målere til vand og varme monteret i hver 
lejlighed, hvis de gamle målere ikke er kompatible med den nye leverandørs system. Derved gøres udskiftningen 
dyrere end nødvendigt og bidrager til, at velfungerende elektronik kasseres. Derved øges udgifterne for forbrugerne 
og konkurrencen påvirkes negativt. 
  
Vi skal pege på, at der findes en europæisk kommunikationsstandard for energimålere, Open Metering System 
(OMS). Denne er understøttet af flere leverandørers udstyr, i nogle tilfælde som en ekstra tilvalgsmulighed. Brug af 
en fælles protokol vil gøre det muligt at skifte leverandør af fordelingsregnskab uden at udskifte selve målerne, 
forudsat at den gamle leverandør overdrager krypteringsnøgler samt dokumentation for varmeanlægget (herunder 
størrelse/kapacitet for de enkelte radiatorer). Dette vil være til gavn for såvel konkurrence som miljø. 
  
  
På den baggrund foreslås tilføjet følgende til § 1: 
  
§ 1, stk. 11: Fjernaflæselige målere skal kunne anvende en udbredt eller åben kommunikationsprotokol. I 
forbindelse med skift af leverandør skal ejendommens ejer fremvise dokumentation for målernes konfiguration, 
herunder krypteringsnøgler anvendt til kommunikation. 
  
  
  
Vi står til rådighed for uddybning af ovenstående, skulle det ønskes. 
  
  
Med venlig hilsen 
  
  
  
Vagn Jelsøe                                                                 Martin Salamon 
Vicedirektør                                                                Cheføkonom 
  
  
  
  
  
Martin Salamon 
Cheføkonom / Chief Economist 
  
T +45 7741 7729 / M +45 4194 7905 / taenk.dk 
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Fiolstræde 17 B / Postboks 2188 / 1017 København K 
  

 
  
  
  
  
  

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen [mailto:flar@tbst.dk]  
Sendt: 10. juli 2020 10:37 
Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, 
vand, varme og køling 
  
Høringsfristen for nedenstående bekendtgørelse forlænges til fredag den 21. august 2020. 
  

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og 
køling 

  
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk og smla@tbst.dk senest 
fredag den 21. august 2020, mærket j.nr. BS0202-00030. 
  
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078 
  
  
Med venlig hilsen 
  
Fanny Luise Risegaard Andersen 
Fuldmægtig, cand.jur. 
  
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Danish Transport, Construction and Housing Authority 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
  
Tlf.: +45 4178 0083 
Tlf.: +45 7221 8800 
flar@tbst.dk 
www.tbst.dk 
  
Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen  
Sendt: 16. juni 2020 19:10 
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, 
varme og køling 
  
Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse: 
  

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og 
køling 

  
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest mandag den 3. 
august 2020, mærket j.nr. BS0202-00030. 
  
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078 
  
  
Med venlig hilsen 
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Fanny Luise Risegaard Andersen 
Fuldmægtig, cand.jur. 
  
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Danish Transport, Construction and Housing Authority 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
  
Tlf.: +45 4178 0083 
Tlf.: +45 7221 8800 
flar@tbst.dk 
www.tbst.dk 
  
 
Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation, der arbejder for et Danmark, hvor alle forbrugere kan træffe et trygt valg. 
Få nyheder, informationer om test, tilbud og gode råd 1-2 gange om ugen. Tilmeld dig vores nyhedsbreve på taenk.dk/nyhedsbrev 
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Signe Maria Larsen

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen
Sendt: 20. august 2020 20:30
Til: Signe Maria Larsen
Emne: Fwd: J.nr. BS0202-00030 - Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om ændring 

af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling - FES j.nr. 
2020/007560 [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION]

Sag: BS0202-00030
Sagsdokument: 8239389

 

Med venlig hilsen 
  
Fanny Luise Risegaard Andersen 
Fuldmægtig, cand.jur. 
  
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Danish Transport, Construction and Housing Authority 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
  
Tlf.: +45 4178 0083 
Tlf.: +45 7221 8800 
flar@tbst.dk 

www.tbst.dk 
 
 
Sendt fra min iPhone 
 
Start på videresendt besked: 

Fra: FES-MYN-FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE <FES-MYN@mil.dk> 
Dato: 19. august 2020 kl. 13.53.33 CEST 
Til: "info@tbst.dk" <info@tbst.dk> 
Cc: "FMN-ASA Andersen, Alberte Neel Signe" <ASA@fmn.dk>, FMN-MYN-
FORSVARSMINISTERIET <FMNMYN@fmn.dk>, Fanny Luise Risegaard Andersen 
<flar@tbst.dk> 
Emne: J.nr. BS0202-00030 - Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om 
ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og 
køling - FES j.nr. 2020/007560 [RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION] 

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION 

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 
  
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse meddeler herved på vegne af Forsvarsministeriet 
ikke at have bemærkninger til: 
  
 Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel 

måling af el, gas, vand, varme og køling 
  
Med venlig hilsen 
  
Rasmus Jensen 
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Cand.jur. 
Fuldmægtig 
  
FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE 
Juridisk Afdeling, Jura- og Policysektionen 
Arsenalvej 55, 9800 Hjørring 
Telefon + 45 7281 3284 / Mobil + 45 2480 1022 
E-mail: fes-jps07@mil.dk / Fiin: fes-jps07@fiin.dk  
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1k8Mez-0007rl-3X&i=57e1b682&c=-
Z914K5IS1mHS8IylNwoC5uuiqYI_9b_4P8nQnw1f1SPTqfYK8B93zwVQAY4w416aL30vQLcNDkX1VMEpMYVRm9_
cLS7DQiE5ZA5pWQrQnn6z--
QBDGPOfgq_WJ_K_hHfXGo6iTHaWO1WZEBDeafzjt_rQ03FGJSgA_PwW61VgEktfG16wV1XMcs-
2OUnbMQJv3z1FC-JPGTtmxjEBMc9MU-LNVI5ARmk3berD1-C9c 

RELEASABLE TO INTERNET TRANSMISSION 

  
 

 
 
Vi goer opmaerksom paa, at denne e-mail kan indeholde information, der kun er beregnet for 
modtageren. Hvis du ved en fejltagelse har modtaget e-mailen, maa du ikke anvende indholdet i 
nogen sammenhaeng og vi beder dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge besvar-
funktionen. Samtidig beder vi dig slette alle kopier af e-mailen i dit system uden at videresende eller 
kopiere den. Selvom e-mailen og enhvert vedhaeftet fil efter vores overbevisning er fri for virus og 
andre fejl, som kan paavirke computeren eller it-systemet, hvori den modtages og laeses, aabnes 
den paa modtagerens eget ansvar. Vi paatager os ikke noget ansvar for tab eller skade, som er 
opstaaet i forbindelse med at modtage eller aabne e-mailen. Hvis du har problemer med at aabne 
vedhaeftede filer, kan du finde information paa dette link https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1k8Mez-
0007rl-
3X&i=57e1b682&c=F6jTKz5YyzDTpVH7TudWMWXXq5HOCHkZ2L2THVRTD_DRnB6O8GED3d-
jcx1LxqVkJdnmIQ4aeqSUkMKmr1uvMcs0sxv6ukhCrMZ8vy516OMbAjQwB9B5EakEGEP0_L9J1GV
nMNBY1miiMZTfdh2f-gh1CvZGh744jN6j4BFXG1UhBXld_JpOKxvtl_9H9ZwKQoMbmuE-
2Nx1hZKN91z_xEX3YPhMqfqh5pyV5Ef6tlAGAmz3QLUdLtGERaQRU7tr. 
 
Please note that this message may contain confidential information. If you have received this 
message by mistake, please inform the sender of the mistake by sending a reply, and then delete the 
message from your system without making, distributing or retaining any copies of it. Although we 
believe that the message and any attachments are free from viruses and other errors that might affect 
the computer or IT system where it is received and read, the recipient opens the message at his or 
her own risk. We assume no responsibility for any loss or damage arising from the receipt or use of 
this message. If you are having trouble opening attached files, you can get further information via this 
link https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1k8Mez-0007rl-
3X&i=57e1b682&c=F6jTKz5YyzDTpVH7TudWMWXXq5HOCHkZ2L2THVRTD_DRnB6O8GED3d-
jcx1LxqVkJdnmIQ4aeqSUkMKmr1uvMcs0sxv6ukhCrMZ8vy516OMbAjQwB9B5EakEGEP0_L9J1GV
nMNBY1miiMZTfdh2f-gh1CvZGh744jN6j4BFXG1UhBXld_JpOKxvtl_9H9ZwKQoMbmuE-
2Nx1hZKN91z_xEX3YPhMqfqh5pyV5Ef6tlAGAmz3QLUdLtGERaQRU7tr. 
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Signe Maria Larsen

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen
Sendt: 8. juli 2020 13:38
Til: Signe Maria Larsen
Emne: VS: j.nr. BS0202-00030

Sag: BS0202-00030
Sagsdokument: 8237499

Høringssvar. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Fanny Luise Risegaard Andersen 
Fuldmægtig, cand.jur. 
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Danish Transport, Construction and Housing Authority 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
 
Tlf.: +45 4178 0083 
Tlf.: +45 7221 8800 
flar@tbst.dk 
www.tbst.dk 
 

Fra: Marie Louise Dahl (FSTS) <mld@forsyningstilsynet.dk>  
Sendt: 8. juli 2020 13:23 
Til: ts Info <info@trafikstyrelsen.dk> 
Cc: Fanny Luise Risegaard Andersen <flar@tbst.dk> 
Emne: j.nr. BS0202-00030 
 
Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
  
Forsyningstilsynet takker for lejligheden til at fremkomme med bemærkninger til udkast til ændring af 
bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, varme og køling.  
  
Forsyningstilsynet har gennemgået bekendtgørelsesudkastet for forhold omfattet af Forsyningstilsynets 
kompetenceområde, herunder navnlig varmeområdet som de foreslåede ændringer primært vedrører. 
Bekendtgørelsesudkastet giver ikke Forsyningstilsynet anledning til bemærkninger. 
  
Med venlig hilsen 
  
  
Marie Louise Dahl                 
Fuldmægtig 
+45 4171 5392 / mld@forsyningstilsynet.dk 
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
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FORSYNINGSTILSYNET 
Torvegade 10 / DK-3300 Frederiksværk 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 

  
  

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen <flar@tbst.dk>  
Sendt: 16. juni 2020 19:10 
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, 
varme og køling 
  
Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse: 
  

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og 
køling 

  
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest mandag den 3. 
august 2020, mærket j.nr. BS0202-00030. 
  
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078 
  
  
Med venlig hilsen 
  
Fanny Luise Risegaard Andersen 
Fuldmægtig, cand.jur. 
  
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Danish Transport, Construction and Housing Authority 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
  
Tlf.: +45 4178 0083 
Tlf.: +45 7221 8800 
flar@tbst.dk 
www.tbst.dk 
  



1

Signe Maria Larsen

Fra: Foreningen af Rådgivende Ingeniører <fri@frinet.dk>
Sendt: 23. juni 2020 11:18
Til: ts Info
Cc: Fanny Luise Risegaard Andersen
Emne: SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

FRI takker for muligheden for at afgive høringssvar på ovenstående høring.  
 
Vi har ingen bemærkninger til den, da den ikke direkte påvirker rammebetingelserne for rådgivende 
ingeniørvirksomheder. 
 
Med venlig hilsen  
  
Ulrik Ryssel Albertsen  

  
Erhvervspolitisk Chef  
Foreningen af Rådgivende Ingeniører  
 
 

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen <flar@tbst.dk>  
Sendt: 16. juni 2020 19:10 
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, 
varme og køling 
 
Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse: 
 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og 
køling 

 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest mandag den 3. 
august 2020, mærket j.nr. BS0202-00030. 
 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Fanny Luise Risegaard Andersen 
Fuldmægtig, cand.jur. 
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Danish Transport, Construction and Housing Authority 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
 
Tlf.: +45 4178 0083 
Tlf.: +45 7221 8800 
flar@tbst.dk 
www.tbst.dk 
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Signe Maria Larsen

Fra: Henrik Bruun Martens <hma@danskenergi.dk>
Sendt: 21. august 2020 10:39
Til: ts Info
Cc: Fanny Luise Risegaard Andersen; Signe Maria Larsen; lobje@ens.dk; tkwi@ens.dk; 

Anders Skjøtt; Eskild Stub Larsen; Mette Louise Horneman; Henrik Hornum; 
Christian A. Eghe; Martin Lundrup; Christian van Maarschalkerweerd; Helle Juhler-
Verdoner

Emne: J.nr. BS0202-00030 - Høringssvar Målerbek
Vedhæftede filer: Høringssvar Målerbek 5.0.pdf

Sag: BS0202-00030
Sagsdokument: 8240448

Kære alle 
 
Hermed Intelligent Energis høringssvar vedr. ændring af målerbekendtgørelsen. 
 
Vi står naturligvis til rådighed for uddybning. 
 

Med venlig hilsen 
 
Henrik Martens 
Chefkonsulent  
+45 4173 7666  
 

 

Vi følger COVID-19-udviklingen og tilpasser løbende  
Læs mere om arrangementerne og tilmeld dig her https://www.ienergi.dk/kalender/alle-arrangementer 
Læs om Klimapartnerskaberne her https://www.ienergi.dk/indsatsomraader/klimapartnerskaberne  
 

Postadresse: 
Dansk Energi 
Vodroffsvej 59 
1900 Frederiksberg C 
+45 35 300 400  

For at 
beskytte dine 
perso nlige 
oplysninger 
har Microsoft 
Office 
forhindret 
auto matisk  
hentning af 
dette billede  
fra 
internettet. 

Intelligent Energis privatlivspolitik 

 
 
 
 



   

 

 

 

 

 
 

 

info@tbst.dk,  

cc. flar@tbst.dk, smla@tbst.dk, lobje@ens.dk, tkwi@ens.dk 

”j.nr. BS0202-00030” 

 

 

 

 

 

Høringssvar Målerbekendtgørelsen 

Intelligent Energi takker for muligheden for at afgive dette høringssvar og anmoder om at 

komme på styrelsens liste over høringsparter fremadrettet. 

 

Intelligent Energi er optaget af en omkostningseffektiv omstilling til et samfund baseret på 

vedvarende energi. En effektiv omstilling forudsætter at udsvingene i elproduktionen fra vind 

og sol i videst muligt omfang modsvares af fleksibilitet i elforbruget. Opvarmning af ejen-

domme bliver den største og mest fleksible elforbruger i takt med at opvarmning skifter til 

store eldrevne varmepumper i fjernvarmen eller mindre eldrevne varmepumper ude ved de 

enkelte ejendomme. For at anvende fleksibiliteten i ejendommen forudsættes det at varme-

målerdata er tilgængeligt online for at kundens elleverandør og/eller ”fleksibilitetshandler” 

(kaldes ”aggregator” i udkast til ændring af elforsyningsloven). Fleksibiliteten får også stor 

betydning for ejendommens varmeregnskab, da varmeprisen bliver afhængig af elprisen, der 

fluktuerer, hvorfor kunden i fremtiden kan spare mange penge på at udskyde eller fremrykke 

varmeforbrug. Data om varmeforbrug får en helt central rolle i sikringen af fleksibelt elforbrug 

i takt med elektrificeringen af opvarmning, og derfor vil de krav der stilles til digitale fjerne-

varmemåleres tekniske muligheder og deling af data være helt afgørende. Som det forhå-

bentligt fremgår, så har målerne og de data, der opsamles på de digitale fjernvarmemålere, 

der allerede er udbredt til mere end 90 pct. af kunderne, et langt bredere formål og potentiale 

end det der fremgår af det fremsendte ændringsforslag: 

 
§ 1, stk. 3, affattes således:  
»Stk. 3. Målerne skal anvendes til måling af forbruget og til fordeling af forbruget til den enkelte 

bolig- eller erhvervsenhed. Betaling til forsyningsvirksomheden skal ske efter det målte forbrug, 

for så vidt angår den del af betalingen, der er forbrugsafhængig.«  

 

Intelligent Energi forslår derfor formålet fremtidssikret således: 

 

»Stk. 3. Målerne og de opsamlede data skal anvendes til måling af forbruget, til fordeling af for-

bruget til den enkelte bolig- eller erhvervsenhed og til information til styring af varmeforbruget af 

hensyn til fleksibilitet og effektivisering. Betaling til forsyningsvirksomheden skal ske efter det 

målte forbrug, for så vidt angår den del af betalingen, der er forbrugsafhængig.«  

 

Dok. ansvarlig: HMA  
Sekretær:   
Sagsnr:  s2020-754  
Doknr: d2020-19958-5.0  
4. august 2020  
  

mailto:info@tbst.dk
mailto:flar@tbst.dk
mailto:smla@tbst.dk
mailto:lobje@ens.dk


2 

 

 

 

Dette skal også ses som afsæt for den forventede kommende ændring af Faktureringsbe-

kendtgørelsen (Energistyrelsens bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres 

oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering), hvor Intelligent 

Energi vil anbefale et nyt stk. 4 under §15 (i den nuværende bekendtgørelse): 

 

Udkast til nyt stk. 4. baseret på tilsvarende regulering af elmålere:  

Det skal være muligt for slutkunder med fjernaflæste afregningsmålere at tilkoble eksterne enhe-

der til den fjernaflæste varmemåler og løbende udtage forbrugsrelevante data. Overførsel af data 

kan ske med fysisk adgang til måleren (kablet kommunikation eller optisk interface) eller trådløs. 

Trådløs kommunikation skal være sikret via kryptering eller lignende. Tilkobling af eksterne en-

heder skal kunne foretages af lægmand uden at bryde plomber eller lignende. Forsyningsvirksom-

heden kan beslutte, at aktivering skal foretages eksternt af Forsyningsvirksomheden. Dette må 

ikke påføre forbrugeren unødige ekstraomkostninger. Udtagning af data må ikke være til gene for 

forsyningsvirksomhedens brug af den fjernaflæste elmåler. 

 

Disse ændringer og den adgang de vil skabe til varmedata for kunderne og deres leverandø-

rer er helt afgørende for at realisere ambitionen i Energiaftalen fra 2018 og de efterfølgende 

politiske aftaler, nemlig at ”Danmark skal have det mest integrerede, markedsbaserede og 

fleksible energisystem i Europa med effektiv udnyttelse af energien på tværs af el-, varme- 

og gassektoren og med en fortsat høj forsyningssikkerhed.”.  

 

Vi står naturligvis til rådighed for uddybning af ovenstående 

 

Med venlig hilsen 

Intelligent Energi 

 

 

 

Henrik Bruun Martens 
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Signe Maria Larsen

Fra: £Lovkvalitetskontoret (951s08) <Lovkvalitetskontoret@jm.dk>
Sendt: 17. juni 2020 09:49
Til: Fanny Luise Risegaard Andersen
Emne: SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Justitsministeriet har 16. juni 2020 modtaget Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens høring over udkast til bekendtgørelse 
om  individuel måling af el, gas, vand, varme og køling. 
 
Justitsministeriet kan ikke umiddelbart konstatere, at udkastet giver anledning til spørgsmål vedrørende 
Justitsministeriets område. Hvis der imidlertid er bestemte spørgsmål i relation til udkastet, som Trafik-, Bygge- og 
Boligstyrelsen ønsker, at Justitsministeriet forholder sig til, bedes dette snarest muligt præciseret over for 
Justitsministeriet. 
 
Justitsministeriet foretager sig på det foreliggende grundlag ikke yderligere i anledning af høringen. 
 
Med venlig hilsen   
 

 
Lovkvalitetskontoret 
Slotsholmsgade 10 
1216 København K   
Tlf.: 7226 8400   
www.justitsministeriet.dk 
jm@jm.dk 
 

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen <flar@tbst.dk>  
Sendt: 16. juni 2020 19:10 
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, 
varme og køling 
 
Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse: 
 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 
 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest mandag den 3. august 2020, 
mærket j.nr. BS0202-00030. 
 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Fanny Luise Risegaard Andersen 
Fuldmægtig, cand.jur. 
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Danish Transport, Construction and Housing Authority 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
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Tlf.: +45 4178 0083 
Tlf.: +45 7221 8800 
flar@tbst.dk 
www.tbst.dk 
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Signe Maria Larsen

Fra: Tine Holm <tiho@kea.dk>
Sendt: 9. juli 2020 10:12
Til: ts Info
Cc: Fanny Luise Risegaard Andersen; KEA
Emne: j.nr. BS0202-00030  Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af 

bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 

KEA høringssvar vedr. høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 
om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 

KEA (Københavns Erhvervsakademi) har ingen bemærkninger. 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Tine Holm 
Specialkonsulent - Ledelsessekretariatet 
 
KEA – Københavns Erhvervsakademi 
Copenhagen School of Design and Technology  
Guldbergsgade 29N 
DK 2200 København N 
  
Direkte:  46460007 
Mobil:    51238258 
Mail:       tiho@kea.dk  
 

 
 
 
 
 
 



1

Signe Maria Larsen

Fra: Louise Kastrup <louka@kefm.dk>
Sendt: 24. august 2020 21:13
Til: ts Info; Fanny Luise Risegaard Andersen; Signe Maria Larsen
Emne: Sv: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (KEMIN Id nr.: 1076405)

Sag: BS0202-00030
Sagsdokument: 8250757

Kære TBST 

KEFM har ingen bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
individuel måling af el, gas, vand, varme og køling. 

Jeg skal beklage det forsinkede svar. 

 
Louise Kastrup 
Fuldmægtig  

M: +45 4172 3889 
E: louka@kefm.dk 

Det sammenkædede billede kan ikke v ises. Filen er muligvis blevet flyttet, omdøbt eller slettet.  
Kontrollér, at linket peger på den korrekte fil og placering.

 
 
Klima-, Energi- og 
Forsyningsministeriet  
 
Holmens Kanal 20 
DK-1060 København K. 
 
T: +45 3392 2800 
www.kefm.dk 
 
  

Til: 
 

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen (flar@tbst.dk) 
Titel: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, 

vand, varme og køling 
Sendt: 10-07-2020 10:36:39 
 
Høringsfristen for nedenstående bekendtgørelse forlænges til fredag den 21. august 2020. 
 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og 
køling 

 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk og smla@tbst.dk senest 
fredag den 21. august 2020, mærket j.nr. BS0202-00030. 
 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078 
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Med venlig hilsen 
 
Fanny Luise Risegaard Andersen 
Fuldmægtig, cand.jur. 
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Danish Transport, Construction and Housing Authority 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
 
Tlf.: +45 4178 0083 
Tlf.: +45 7221 8800 
flar@tbst.dk 
www.tbst.dk 
 

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen  
Sendt: 16. juni 2020 19:10 
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling 
af el, gas, vand, varme og køling 
 
Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse: 
 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og 
køling 

 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest mandag den 3. 
august 2020, mærket j.nr. BS0202-00030. 
 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Fanny Luise Risegaard Andersen 
Fuldmægtig, cand.jur. 
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Danish Transport, Construction and Housing Authority 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
 
Tlf.: +45 4178 0083 
Tlf.: +45 7221 8800 
flar@tbst.dk 
www.tbst.dk 
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Signe Maria Larsen

Fra: Ann Sofie Vrang <asj@kfst.dk>
Sendt: 6. juli 2020 11:31
Til: ts Info
Cc: Fanny Luise Risegaard Andersen; 1-DEP Høringer
Emne: j.nr. BS0202-00030: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af 

bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 16. juni 2020 modtaget Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen høring af 
forslag til ændring af byggeloven. 
  
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udgør sammen med Konkurrencerådet en uafhængig konkurrencemyndighed. 
De følgende høringsbemærkninger afgives udelukkende som konkurrencemyndighed. 
  
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ikke på det foreliggende grundlag bemærkninger til høringen. 
  
  
  
Med venlig hilsen/Best regards 
  
Ann Sofie Vrang  
Souschef/Deputy Head of Division 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen/  
Danish Competition and Consumer Authority 
Direkte +45 41715016 
E-mail asj@kfst.dk  
   

Carl Jacobsens Vej 35 
2500 Valby 
Tlf. +45 4171 5000  

   
Vi arbejder for velfungerende markeder.  
Se vores privatlivspolitik på kfst.dk.  
  
  
Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen <flar@tbst.dk>  
Sendt: 16. juni 2020 19:10 
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, 
varme og køling 
  
Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse: 
  

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og 
køling 

  
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest mandag den 3. 
august 2020, mærket j.nr. BS0202-00030. 
  
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078 
  
  
Med venlig hilsen 
  
Fanny Luise Risegaard Andersen 
Fuldmægtig, cand.jur. 
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Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Danish Transport, Construction and Housing Authority 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
  
Tlf.: +45 4178 0083 
Tlf.: +45 7221 8800 
flar@tbst.dk 
www.tbst.dk 
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Signe Maria Larsen

Fra: Birger R. Kristensen <brk@lbf.dk>
Sendt: 21. august 2020 12:58
Til: ts Info
Cc: Fanny Luise Risegaard Andersen; Signe Maria Larsen; Landsbyggefonden
Emne: SV: HASTER, frist 21/8 - høringssvar med betydning ift Istasag mv. mærket j.nr. 

BS0202-00030.

Sag: BS0202-00030
Sagsdokument: 8241405

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
 
 

Landsbyggefondens bemærkninger til: 

  

j.nr. BS0202-00030 

  

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og 
køling 

  

  

Landsbyggefond støttet demonstrationsprojekt – huslejeintegreret forbrugsafregning 

Landsbyggefonden har i partnerskab med en række større boligorganisationer, domea.dk, Bo vest, KAB mfl., samt 
disses EPR-leverandører, Unik og EG Bolig, udviklet en facilitet til IT-cloudbaseret forbrugsafregning. Der har i 
processen været afholdt orienteringsmøder for interessenter og serviceleverandører i måler- og regnskabsbranchen. 

Konceptet muliggør afregning af almene boligafdelingers (individuelle) lejeres diverse forbrugstyper månedsvis 
parallelt med huslejeopkrævningen. Konceptet er færdigudviklet og fondens forventning er at op mod 2.500 boliger 
kan tage faciliteten i anvendelse ultimo september 2020. Det forventes at månedsvis forbrugsafregning generelt vil 
fremme og motivere beboeres forståelse for sammenhænge og balancer mellem investeringer i energi- og 
ressourcebesparende anlæg - øget husleje, og forbrugsbesparelser -reducerede forbrugsudgifter.  

  

Faciliteten står, i sammenhæng med boligafdelingernes digitale infrastruktur, gateways mv., i relation til de digitale 
måleenheder. Målere bliver generelt indkøbt som boligafdelingers ejendom. Mens der ikke hersker tvivl om at data 
fra, og digitale nøgler til, aflæsning af målerne er boligafdelingernes ejendom, er det i praksis en særdeles træg proces 
af få udleveret digitale nøgler til aflæsning fra den enkelte serviceleverandør (varmemålerfirma). Varmemålerfirmaer 
opfordrer således deres kunder til at skifte de fysiske målere ved evt. leverandørskift, en praksis der kan virke 
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hæmmende for konkurrence på markedet, men også må forventes at fordyre og mindske fleksibiliteten ift. at indhente 
forbrugsdata generelt.  

I partnerskabets regi er der udviklet et åbent API som alle serviceleverandører kan benytte til dataudveksling med 
boligorganisationernes administrationssystemer. På samme måde kunne det være hensigtsmæssigt at målere og 
digitale nøgler dertil var standardiseret. 

  

På baggrund af erfaringer fra projekt huslejeintegreret forbrugsafregning anbefaler fonden generelt boligafdelingerne 
at sikre sig ejerskab, alternativt vederlagsfri adgang, til måledata ved etablering af én åben infrastruktur for 
kommunikation og hjemtagning af måledata. Dette betyder at de forskellige målere for fx varme og vand, ikke 
kommunikerer via separate lukkede gateways, men via en åben infrastruktur som LoRa gateway eller lignende. 

  

Landsbyggefonden kan på denne baggrund anbefale, at der ved ændring af bekendtgørelsen stilles krav til digitale 
måleres dataudvekslingsformater der støtter transmission via åbne gateways og fleksibilitet i deling af målerdata.  

  

  

Landsbyggefond støttet demonstrationsprojekt– Dynamisk varmeregnskab 

”Dynamisk varmeregnskab” gennemføres i partnerskab med boligorganisationerne domea.dk og Bo Vest. 
Projektudvikling og evaluering varetages af BUILD og DTU i partnerskab. Projektet opstartede afregning i 2019, 
ultimo 2020 vil ca. 1500 boliger blive afregnet med dynamisk varmeregnskab. BUILD har i juni 2020 lavet en 
midtvejsrapport med lovende resultater og medio 2021 vil en færdig evaluering kunne præsenteres med henblik på 
evt. lovliggørelse som afregningsform for almene boliger inden udløb af dispensationen pr. ultimo 2022. 

  

Dynamisk varmeregnskab afregnes i projektet via indeklimamåleres trådløse signaler til åbne gateways. Til 
dataudvekslingen forudsættes anvendelse af et åbent API.  

  

Landsbyggefonden anbefaler at generelt at ændringer i målerbekendtgørelsen tilpasses at et ønske om lovliggørelse 
af Dynamisk varmeregnskab som varmeafregningsmetode for almene boliger, kan være nært forestående og at de 
mange boligafdelinger der ønsker afregning efter denne metode ikke skal ulejliges med dispensationsansøgninger og 
usikre grundlag for drift- og regnskabspraksiser. 

 

 

Med venlig hilsen
 

Birger R. Kristensen 
Sekretariatschef 
Direktion 
 

Landsbyggefonden 
Studiestræde 50 
1554 København V 
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Telefon: 3376 2000
Telefax: 3376 2005 
 

Direkte telefon: 3376 2112 
Email: brk@lbf.dk 

 

Landsbyggefonden er en selvejende institution, der er oprettet ved lov. Læs mere på www.lbf.dk 
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Signe Maria Larsen

Fra: ts Info
Sendt: 24. juli 2020 14:48
Til: Fanny Luise Risegaard Andersen
Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

individuel måling af el, gas, vand, varme og køling (MFVM Id nr.: 5204439)
Vedhæftede filer: Udkast - bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el 

gas vand varme og køling.pdf; Høringsbrev.pdf; Høringsliste.pdf

Sag: BS0202-00030
Sagsdokument: 8240008

 
 

Fra: Karoline Roed-Sørensen <karoe@mfvm.dk>  
Sendt: 24. juli 2020 13:58 
Til: ts Info <info@trafikstyrelsen.dk> 
Emne: Vs: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, 
vand, varme og køling (MFVM Id nr.: 5204439) 
 
  
Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
 
Miljø- og Fødevareministeriet har ingen bemærkninger til høring vedrørende bekendtgørelse om ændring af 
bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling.  

Venlig hilsen 
 
Karoline Roed-Sørensen 
Studentermedhjælper | Koncern Jura 
+45 23 62 54 27   | +45 23 62 54 27  | karoe@mfvm.dk 
 
Miljø- og Fødevareministeriet 
Departementet | Slotsholmsgade 12 | 1216  København K | Tlf. +45 38 14 21 42  | mfvm@mfvm.dk | 
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1jywKs-0003dD-5X&i=57e1b682&c=FmWFzne4RsxU8CX2lDkcNz0fQ4my3pHSCjFnhQXu3-
Mb7lc-
XX6uHhMk4KVl_VAynTu2esfxUDaBVNqo9vYCFbrinBqUOr64Nnn1jOZLv_TZFwEXQD11Amp4qPP1FyBM08gqo_LKTS6ZXSNzn
b2LpNqvDKxFiTp-mLraSh24Qn8gj_E8k_qSeSD_cWozcsrxCmmfircgI51yNIHGMDjqPw 
Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn Privatlivspolitik  

Til: 
 

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen (flar@tbst.dk) 
Titel: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, 

varme og køling 
Sendt: 16-06-2020 19:10:17 
 
Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse: 
 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og 
køling 

 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest mandag den 3. 
august 2020, mærket j.nr. BS0202-00030. 
 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078 
 
 
Med venlig hilsen 
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Fanny Luise Risegaard Andersen 
Fuldmægtig, cand.jur. 
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Danish Transport, Construction and Housing Authority 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
 
Tlf.: +45 4178 0083 
Tlf.: +45 7221 8800 
flar@tbst.dk 
www.tbst.dk 
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Signe Maria Larsen

Fra: Morten Ørtved <mo@le34.dk>
Sendt: 29. juni 2020 08:12
Til: ts Info
Cc: Fanny Luise Risegaard Andersen
Emne: j.nr. BS0202-00030 – Høringssvar fra PLF vedr. udkast til bekendtgørelse om 

ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling
Vedhæftede filer: PLF.pdf

Sag: BS0202-00030
Sagsdokument: 8248243

j.nr. BS0202-00030 – Høringssvar fra PLF vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 
individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 
 
Med venlig hilsen / best regards  

 

Morten Ørtved  
Formand – Praktiserende Landinspektørers Forening  

Kalvebod Brygge 31, 1780 København V Kontor +45 3886 1070 | formand@plf.dk   
Gasværksvej 30R, 9000 Aalborg Mobil +45 2023 6952 | Direkte+45 9630 3653
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Signe Maria Larsen

Fra: 3 - SIK Høringer (SIK) <horinger-sik@sik.dk>
Sendt: 1. juli 2020 14:21
Til: ts Info
Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

individuel måling af el, gas, vand, varme og køling - BS0202-00030
Vedhæftede filer: Udkast - bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el 

gas vand varme og køling.PDF; Høringsbrev.PDF; Høringsliste.PDF

Sag: BS0202-00030
Sagsdokument: 8083713

Kære jer 
  
Sikkerhedsstyrelsen har ingen bemærkninger til høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af 
bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling - BS0202-00030.  
  
Mange hilsner 
Lisbeth 
  
  

 
  
Lisbeth Thuesen Laigaard 
Direktionssekretær 
  
Direkte: +45 33 73 20 74 
Mobil: +45 25 43 16 27 
E-mail: LTH@sik.dk 
  
Sikkerhedsstyrelsen 
Esbjerg Brygge 30 
6700 Esbjerg 
Tlf.: +45 33 73 20 00 
www.sik.dk 
  
Denne e-mail og enhver vedhæftet fil er fortrolig. Hvis ikke du er den rette modtager, bedes du venligst omgående kontakte os og derefter 
slette e-mailen og enhver vedhæftet fil. På forhånd tak. 
  

    
  

Fra: Sikkerhedsstyrelsen Hovedpostkasse (SIK) <sik@sik.dk>  
Sendt: 17. juni 2020 08:12 
Til: 3 - SIK Høringer (SIK) <horinger-sik@sik.dk> 
Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, 
vand, varme og køling 
  
  
  
Venlig hilsen 

Bettina Grosen 
Kundekonsulent  
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Direkte: 33732015 
E-mail: bgr@sik.dk 
  

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen <flar@tbst.dk>  
Sendt: 16. juni 2020 19:10 
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, 
varme og køling 
  
Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse: 
  

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og 
køling 

  
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest mandag den 3. 
august 2020, mærket j.nr. BS0202-00030. 
  
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078 
  
  
Med venlig hilsen 
  
Fanny Luise Risegaard Andersen 
Fuldmægtig, cand.jur. 
  
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Danish Transport, Construction and Housing Authority 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
  
Tlf.: +45 4178 0083 
Tlf.: +45 7221 8800 
flar@tbst.dk 
www.tbst.dk 
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Signe Maria Larsen

Fra: Caroline-Regitze Elstrøm <CE@skm.dk>
Sendt: 21. august 2020 16:53
Til: ts Info
Cc: Fanny Luise Risegaard Andersen; Signe Maria Larsen
Emne: SV: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

individuel måling af el, gas, vand, varme og køling, j.nr. BS0202-00030.

Sag: BS0202-00030
Sagsdokument: 8243922

Vedr. journalnummer BS0202-00030. 
  
Skatteministeriet har ingen bemærkninger. 
  
Med venlig hilsen 
  
Caroline-Regitze Elstrøm 
Fuldmægtig 
Miljø, Energi og Motor 
  
Tel.        +45 72 37 89 49 
Mail        CE@skm.dk  
  

 
  
Skatteministeriet/Ministry of Taxation 
Nicolai Eigtveds Gade 28 
DK 1402 - København K 
  
Mail          skm@skm.dk 
Web         https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1k98Q6-0006EQ-
4j&i=57e1b682&c=BSh3D9FVCMyLy0EfICcHmAX30QEjyh4Eeg7xSl1CcVVPwE61eME_EZYNfsu3tox3uy0CkbgZ-
gYtuWl_2jYFgcKfjUa4SAIOVWrwdeQACetADn5nW5SqEVKzSsuBZXsFOB2T4Ak-
8bfGNcUQ14QAVRzfYmbGk31KEsdocXGTRtgxm3MceYnom-uzsaHVe2LCsmRqN2sSP5qgEfDujQik0g 
  
Sådan behandler vi persondata 
  

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen [mailto:flar@tbst.dk]  
Sendt: 10. juli 2020 10:37 
Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, 
vand, varme og køling 
  
Høringsfristen for nedenstående bekendtgørelse forlænges til fredag den 21. august 2020. 
  

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 
  
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk og smla@tbst.dk senest fredag den 
21. august 2020, mærket j.nr. BS0202-00030. 
  
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078 
  
  
Med venlig hilsen 
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Fanny Luise Risegaard Andersen 
Fuldmægtig, cand.jur. 
  
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Danish Transport, Construction and Housing Authority 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
  
Tlf.: +45 4178 0083 
Tlf.: +45 7221 8800 
flar@tbst.dk 
www.tbst.dk 
  

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen  
Sendt: 16. juni 2020 19:10 
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, 
varme og køling 
  
Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse: 
  

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 
  
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest mandag den 3. august 2020, 
mærket j.nr. BS0202-00030. 
  
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078 
  
  
Med venlig hilsen 
  
Fanny Luise Risegaard Andersen 
Fuldmægtig, cand.jur. 
  
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Danish Transport, Construction and Housing Authority 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
  
Tlf.: +45 4178 0083 
Tlf.: +45 7221 8800 
flar@tbst.dk 
www.tbst.dk 
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Signe Maria Larsen

Fra: Dennis Hammeken <DVH@brunata.com>
Sendt: 20. august 2020 14:39
Til: ts Info
Cc: Fanny Luise Risegaard Andersen; Signe Maria Larsen; Benny Mathiesen 

(Benny.Mathiesen@ista.dk); Hejgaard, Carsten; Keld Forchhammer
Emne: Deres j.nr. BS0202-00030, høring vedr. ændring af bkg. nr. 563
Vedhæftede filer: Hoering_Bkg563_16-06-2020.pdf

Sag: BS0202-00030
Sagsdokument: 8237979

Til Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen 
 
Vedhæftet følger fælles høringssvar fra firmaerne Techem Danmark A/S, Ista Danmark A/S og Brunata 
a/s.  Eventuelle spørgsmål til selve fremsendelsen bedes rettet til undertegnede. 
 
Venlig hilsen 
Brunata a/s 
Dennis Hammeken 
Intern konsulent 
7777 7162 
 
 

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen <flar@tbst.dk>  
Sendt: 10. juli 2020 10:37 
Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, 
vand, varme og køling 
 
Høringsfristen for nedenstående bekendtgørelse forlænges til fredag den 21. august 2020. 
 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og 
køling 

 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk og smla@tbst.dk senest 
fredag den 21. august 2020, mærket j.nr. BS0202-00030. 
 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Fanny Luise Risegaard Andersen 
Fuldmægtig, cand.jur. 
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Danish Transport, Construction and Housing Authority 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
 
Tlf.: +45 4178 0083 
Tlf.: +45 7221 8800 
flar@tbst.dk 
www.tbst.dk 
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Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen  
Sendt: 16. juni 2020 19:10 
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, 
varme og køling 
 
Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse: 
 

 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og 
køling 

 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest mandag den 3. 
august 2020, mærket j.nr. BS0202-00030. 
 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Fanny Luise Risegaard Andersen 
Fuldmægtig, cand.jur. 
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 
Danish Transport, Construction and Housing Authority 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
 
Tlf.: +45 4178 0083 
Tlf.: +45 7221 8800 
flar@tbst.dk 
www.tbst.dk 
 







1

Signe Maria Larsen

Fra: Maria Christina Rizzo <mri@tekniq.dk>
Sendt: 20. august 2020 16:06
Til: ts Info
Cc: Fanny Luise Risegaard Andersen; Signe Maria Larsen; Simon O. Rasmussen; Birger 

Tannebæk Christiansen; Line Brendstrup
Emne: j.nr. BS0202-00030
Vedhæftede filer: Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

individuel måling af el, gas, vand, varme og køling.pdf

Sag: BS0202-00030
Sagsdokument: 8239250

Til Transport-, Bygge- og Boligstyrelsen 
 
Vedhæftet er TEKNIQ Arbejdsgivernes høringssvar på Udkast til bekendtgørelse om ændring af 
bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling,  
 
I er meget velkomne til at kontakte os, hvis bemærkningerne giver anledning til kommentarer eller spørgsmål. 

Med venlig hilsen 
Maria Christina Rizzo, konsulent 
 

 
 

         
 
mri@tekniq.dk | https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1k8lCQ-000YBB-
3y&i=57e1b682&c=vMQNICqcqM47RBvcjW4YyKquRFrqoy1ZVMlRSDi6BxkmilFxOBsWB2jZOj4G7zunuaTEr2tdysS8sAxWClSn2E4
MEj89ZbSuepZO1yeMEoE7jB22m3d3CpXtbwwz5_Ye5Ha84gJSm5sqqPRCs5BVt4YDJ3NAvRK_cLE2I0qxqq1ZEkoYmB0cWBNShV8l
FXoxhNlwinx5jy0BqMnauWN1pzWpKDGt5tOtm_GiAMeIbPw;  
Telefon: +45 4343 6000 | Direkte: +45 7742 4233 | Mobil: +45 6043 5767 
Paul Bergsøes Vej 6 | 2600 Glostrup | Magnoliavej 2-4 | 5250 Odense SV 
  
TEKNIQ Arbejdsgiverne - Industri & Installation repræsenterer 4.300 virksomheder inden for el, vvs 
og metal med i alt 55.000 medarbejdere og en samlet omsætning på omkring 60 mia. kr. 

 

 



 
3 

 

Paul Bergsøes Vej 6 
2600 Glostrup 
 
Magnoliavej 2-4 
5250 Odense SV 
 
Telefon 4343 6000 
tekniq@tekniq.dk 
www.tekniq.dk 
 
 
Dato:  20. august 2020 
 
Side 1/3 
 

TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation repræsenterer 4.300 virksomheder inden for el, vvs og metal  

med i alt 55.000 medarbejdere og en samlet omsætning på omkring 60 mia. kr. 
med i alt 55.000 medarbejdere og en samlet omsætning på omkring 60 mia. kr.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høring – Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 
om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling  
 

Trafik-, Bygge-og Boligstyrelsen har med mail af den 16. juni 2020 fremsendt 
ovennævnte udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indivi-
duel måling af el, gas, vand, varme og køling og har anmodet om at modtage be-
mærkninger til udkastet senest den 21. august.  
 
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af 
el, gas, vand, varme og køling, herefter kaldt ”udkastet” giver TEKNIQ Arbejdsgi-
verne anledning til følgende bemærkninger.   
 

Generelle bemærkninger  
TEKNIQ Arbejdsgiverne bemærker, at udkastet er en implementering af Energief-
fektiviseringsdirektivets (EED) artikler 9-11 om måling og fakturering og indebæ-
rer, at nyinstallerede målere skal være fjernaflæselige, ligesom eksisterende må-
lere skal udskiftes med fjern-aflæselige målere eller i det mindste gøres fjernaflæ-
selige senest den 1. januar 2027.  
 
Direktivet stiller imidlertid også krav om, at forbrugere skal modtage hyppige op-
lysninger om og fakturering af deres energiforbrug jf. Energieffektiviserings-direk-
tivets bilag VII og bilag VII a. Til det formål er det imidlertid ikke tilstrækkeligt at 
angive, at måleren er fjernaflæst.  
 
Dokumentation for en opnået energibesparelse er en forudgående registrering af 
det reelle forbrug. Derfor er det vigtigt, at opsamlede energi- og forbrugsdata har 
en kvalitet, så de kan anvendes ved drift, service, reparation eller ved salg eller 
projektering af forbedringstiltag, uanset dettes art. Data vil kunne anvendes til at 
dokumentere den opnåede effekt af forbedringstiltaget efter idriftsættelse.  
 
Drift, service og reparation af installationer kan effektiviseres betydeligt, hvis tilta-
gene tilrettelægges på baggrund af hentede forbrugsdata. Det vil samtidig redu-
cere omkostninger for slutbrugerne og er langt smidigere i forhold til slutbruge-
rens aftale med servicepartnere mv.   
 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen  
 
Pr. mail til: info@tbst.dk og cc. flar@tbst.dk  
j. nr. BS 0202000030  
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med i alt 55.000 medarbejdere og en samlet omsætning på omkring 60 mia. kr. 
med i alt 55.000 medarbejdere og en samlet omsætning på omkring 60 mia. kr.  
 

En stor del af potentialet ved en mere energieffektiv og klimavenlig bygningsdrift 
bygger på bedre kvalitet af og adgang til data om bygningers energiforbrug (ener-

gidata).  Men der er brug for at stille krav til måleres datakvalitet, datatilgængelig-

hed og lagring af data.   
 
TEKNIQ Arbejdsgiverne bakker op om initiativet, der har til formål at fremme ud-
bredelsen af fjernaflæste målere. Vi har dog en række specifikke forslag og krav til 
målerne, som kan understøtte den grønne omstilling samt implementeringen af 
Energieffektiviseringsdirektivet. 
 

Specifikke bemærkninger   
 
 
Alle typer af målere bør være fjernaflæste 
TEKNIQ Arbejdsgiverne foreslår, at bekendtgørelsen udvides i § 1 stk. 9 så den 
omfatter alle typer af målere for el, gas, koldt vand, varmt vand, varme og kø-
ling. De betingelser om teknisk gennemførlighed og omkostningseffektivitet, der 
er fastsat i udkastet, skal fortsat finde anvendelse. 
 
Implementering af forudsætninger for EEDs oplysningskrav 
Vi foreslår, at der tilføjes et kapitel til udkastet om Oplysning til forbrugerne om 

forbrug, der omhandler disse krav til målerne:  
 

Datakvalitet – hyppighed og opløselighed   
Der er en række barrierer for automatisk at hente forbrugsdata. Barriererne for at 
hente fjernvarmedata er bl.a. manglende standarder for dataformater og tekniske 
barrierer for datahentningen både hos bygningsejere og energiselskaber. Dette 
arbejdes der med hos de forskellige selskaber, men det går langsomt med at stille 

anvendelige data til rådighed   
 
Det foreslås, at der stilles krav om at måleren som minimum skal kunne stille data 
i høj kvalitet (minimum timebaserede) til rådighed. Data skal kunne leveres regel-
mæssigt til slutbrugeren.   
 

Krav om API-løsning  
Der bør stilles krav om, at alle fjernaflæste målere (inkl. afregningsmålere) kan til-
byde mulighed for hentning af data via en API-løsning, så det er muligt for energi-
forbrugeren eller dennes kontraktlige tredjepart at etablere automatisk dataop-
samling. Der pågår i øjeblikket et arbejde på EU-plan om dette, men der bør fra 

dansk side støttes op om dette allerede i det aktuelle udkast.  
 
Der bør derudover i samarbejde med leverandører af afregningsmålerne udvik-
les åbne standarder for formater og datakvalitet for at sikre en bedre konkurrence 
og forebygge leverandør lock-in. Standarderne kan danne grundlag for datahent-
ning via API’er, som kan anvendes af bygningsejerne eller dennes kontrakt-
lige tredjepart til automatisk hentning af data.  

  



 
3 

 

Paul Bergsøes Vej 6 
2600 Glostrup 
 
Magnoliavej 2-4 
5250 Odense SV 
 
Telefon 4343 6000 
tekniq@tekniq.dk 
www.tekniq.dk 
 
 
Dato:  20. august 2020 
 
Side 3/3 
 

TEKNIQ Arbejdsgiverne – Industri & Installation repræsenterer 4.300 virksomheder inden for el, vvs og metal  

med i alt 55.000 medarbejdere og en samlet omsætning på omkring 60 mia. kr. 
med i alt 55.000 medarbejdere og en samlet omsætning på omkring 60 mia. kr.  
 

Lagring af data  
For at data er valide, er det vigtigt, at der er krav til målerens opbevaring af data i 
en foruddefineret periode ved strømnedbrud eller forbindelsessvigt. Denne peri-

ode foreslås til at være minimum 3 måneder.   

  
TEKNIQ Arbejdsgiverne står naturligvis til rådighed for en uddybning af vores hø-

ringssvar.  

  
  
Med venlig hilsen  
  
  
Simon O. Rasmussen  
Underdirektør  
  

 

 



Fra: 1-DEP Høringer
Til: ts Info
Cc: Fanny Luise Risegaard Andersen
Emne: EMs høringssvar: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling j.nr.

BS0202-00030
Dato: 21. august 2020 15:02:20
Vedhæftede filer: image001.png

Til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
 
Erhvervsministeriet har følgende bemærkninger til den fremsendte høring:
 
Erhvervsstyrelsens Område for Bedre Regulering (OBR) har modtaget bekendtgørelsesudkastet i høring.
OBR har følgende vurdering af udkastets administrative konsekvenser for erhvervslivet samt bemærkninger til
Transport- og Boligministeriets vurdering af principperne for agil erhvervsrettet regulering.
 
Administrative konsekvenser
OBR har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for erhvervslivet.
OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative konsekvenser for erhvervslivet. Disse
konsekvenser vurderes at være under 4 mio. kr., hvorfor de ikke kvantificeres nærmere.
 
Principper for agil erhvervsrettet regulering
Transport- og Boligministeriet har i forbindelse med præhøringen af bekendtgørelsesudkastet vurderet, at
principperne for agil erhvervsrettet regulering ikke er relevante for de konkrete ændringer i udkastet. OBR har
ingen yderligere bemærkninger hertil.
 
Kontaktperson vedrørende ovenstående bemærkninger:
Lotte Dalgaard
Specialkonsulent
Tlf. direkte 3529 1660
E-post LotDal@erst.dk
 
Med venlig hilsen
 

 
 

METTE SLOTH HEDEGAARD  
Direktionssekretær 

Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
meshed@em.dk
Tlf.   33 92 33 50
Mobil   91 33 70 46

      
EAN 5798000026001
______________________________
 
Erhvervsministeriet er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine
personoplysninger på vores hjemmeside https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1k96gT-0006Nn-
5u&i=57e1b682&c=LIhBmrxUWizwdzLCtHeDw91aI2RXvkIaOvvIwt1Z0-mDdeR7H7M54-hl7ulNaf-T6VVy82992eDMfTnOZSnpes94YVBudTLm-
ofL1gMdXhaWTMrpZYwXLpM-
zaw9oQlgtRnPootKALfYCT6Ce_WLhpL4OTOhYDl6ejCHYPg3cW0VT0_1yRYKYxhf3bnzRNwJMpqXlt5QM_oINTAPUCRRRi2JDKED5OQcPQVF0SO2xLY.
 
Erhvervsministeriet gør opmærksom på, at denne e-mail og eventuelle vedhæftede filer er fortrolige. Hvis du ikke er den tilsigtede modtager, bedes du
straks underrette afsenderen ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejl, skal vi gøre klart, at
enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail kan være ulovlig.
 
 
 
 
 

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen <flar@tbst.dk> 
Sendt: 10. juli 2020 10:37
Emne: VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme
og køling
 
Høringsfristen for nedenstående bekendtgørelse forlænges til fredag den 21. august 2020.
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Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling
 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk og smla@tbst.dk senest fredag
den 21. august 2020, mærket j.nr. BS0202-00030.
 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078
 
 
Med venlig hilsen
 
Fanny Luise Risegaard Andersen
Fuldmægtig, cand.jur.
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
 
Tlf.: +45 4178 0083
Tlf.: +45 7221 8800
flar@tbst.dk
www.tbst.dk
 

Fra: Fanny Luise Risegaard Andersen 
Sendt: 16. juni 2020 19:10
Emne: Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og
køling
 
Hermed fremsendes udkast til følgende bekendtgørelse:
 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling
 
Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt til info@tbst.dk, cc. til flar@tbst.dk senest mandag den 3. august
2020, mærket j.nr. BS0202-00030.
 
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64078
 
 
Med venlig hilsen
 
Fanny Luise Risegaard Andersen
Fuldmægtig, cand.jur.
 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
 
Tlf.: +45 4178 0083
Tlf.: +45 7221 8800
flar@tbst.dk
www.tbst.dk
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