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Hvem er jeg?

• Jesper Nørgaard
• M.Sc. 2011 fra AAU (Indeklima og Energi)
• Videnskabelig assistent AAU 2011 – 2013

• Undervisning og vejledning
• Forskning og programmering

• Civilingeniør hos Energistyrelsen 2013 -
• BR kap. 7
• Målerbekendtgørelsen
• Apparater, statens energiforbrug
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Introduktion til EED

• Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 
2012/27/EU om 
energieffektivitet

• ”Energieffektiviserings-
direktivet” eller ”EED”

• 25. oktober 2012
• Ophæver bl.a. direktiv 

om energieffektivitet i 
slutanvendelserne



Introduktion til EED

• Store udfordringer
• Afhængighed af importeret energi
• Knappe ressourcer
• Klimaændringer
• Økonomisk krise

• Energieffektivitet afhjælper udfordringer
• Bidrag til at sikre EU’s overordnede mål

• 20 % reduktion drivhusgasser
• 20 % vedvarende energi



Artikler i EED

• EED indeholder 30 artikler
• Bestemmelser indeholdende krav til 

medlemslandene
• Omfatter såvel definitioner, mål og ikraft-

træden som egentlige energirelaterede 
bestemmelser relateret til energiforsyning, 
slutanvendelse og nationale tiltag

• Artikel 9-11 omhandler måling og 
fakturering



Målerbekendtgørelsens rolle

• Hidtil har bekendtgørelse 
nr. 891 om individuel 
måling af el, gas, vand og 
varme reguleret måling

• Bekendtgørelsen ophævet
• Erstattet af bekendtgørelse 

nr. 563 om individuel 
måling af el, gas, vand, 
varme og køling

• Implementerer dele af EED 



Målerbekendtgørelsens rolle

• Implementering af artikel 9 i dansk ret via 
målerbekendtgørelse

• Gennemgang af alle bestemmelser



Pligtsubjekt

• Slutkunder
• ”En fysisk eller juridisk person, der køber 

energi til egen slutanvendelse”

• I målerbekendtgørelsen
• ”Den enkelte bolig- eller erhvervsenhed”
• Samme der menes med ”individuelle målere”



Artikel 9, stk. 1

• Krav om individuelle målere til gas, varmt vand 
og køling i bestående bebyggelse, hvis det er 
teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt.

• Måling af el og varme har været krav siden 1999



Artikel 9, stk. 1



Artikel 9, stk. 1

• Krav om individuelle målere til el, gas, 
varmt vand, varme og køling i nybyggeri 
og ved nyinstallering af hele installationer 
i bestående bebyggelse



Artikel 9, stk. 2



Artikel 9, stk. 2

• Intelligente gasmålere ikke aktuelt
• ”Intelligente” elmålere reguleret i bekendt-

gørelse nr. 1358 om fjernaflæste elmålere
• Defineret en række egenskaber

• Registrere aftag og levering hvert 15. min
• Sikring af data
• Videreformidle lagrede data
• Tilkoble eksterne enheder
• …



Artikel 9, stk. 3

• Krav om afregningsmålere (hovedmålere) 
til gas, varme og køling på leveringsstedet 
i flerbrugerejendomme 

• Krav om måler på varmtvandsinstallation 
som helhed



Artikel 9, stk. 3



Artikel 9, stk. 3

• Betydning for bestående 
flerbrugerejendomme

• Krav til varmt vand og køling i bestående 
bebyggelse gælder fra 2016

• Viser at med individuelle varmemålere 
menes varmeenergimålere

• Varmefordelingsmålere kan dog stadig 
benyttes



Artikel 9, stk. 3

• I flerbrugerejendomme 
skal mindst 40 % af 
den forbrugsafhængige 
del af varmeomkost-
ningerne afregnes efter 
fordelingsmåling

• 60 % (af resten) hvis 
energiindhold i varmt 
vand måles og 
afregnes separat



Artikel 9, stk. 3

• Forbrugsafhængig del = aflæsning på hovedmåler
• Forbrugsuafhængig del = abonnement
• Fordeling af energi

• 40 % til rumvarme, 35 % til brugsvand, 25 % til tab
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Betingelser

• Omkostningseffektivt (rentabelt)
• Besparelsen overstiger investeringen i målerens levetid
• Investering og levetider (”markedet” og måleteknik)
• Forventede besparelser på 10 – 20 %

• Teknisk gennemførlighed
• Det meste er teoretisk muligt
• Potentielt voldsomt dyrt – sammenhængende med 

betingelse om rentabilitet
• Kommer til at fremgå af vejledningen til 

målerbekendtgørelsen



Artikel 10



Artikel 10

• Forholdsvis ligetil i parcelhuse og lign. med 
afregningsmåler i enheden

• Vanskeligere i flerbrugerejendomme med fælles 
afregningsmåler til el og varme
• Ingen hjemmel til fakturering i målerbekendtgørelsen
• Forsyningslovene har ikke bygningsejere og slutkunder 

som pligtsubjekt
• Drøftelser med branchen og netvirksomheder

• Passende frekvens for faktureringsoplysninger
• Tekniske muligheder



Artikel 10

• Ny faktureringsbekendtgørelse med hjemmel i lov 
om fremme af besparelser i energiforbruget

• Regulerer forhold mellem bygningsejer og 
slutkunde

• Intern høring netop afsluttet
• Offentlig høring indenfor 1-2 uger
• Indeholder bestemmelser om fakturering og 

faktureringsoplysninger vedr. forbrug af el, gas, 
varmt vand og varme



Artikel 10

• Fakturering
• Skal ske på grundlag af det faktiske forbrug
• Én gang årligt som nu
• Bygningsejer skal tilbyde elektronisk fakturering
• Bygningsejer skal videregive foreliggende oplysninger

• Faktureringsoplysninger
• Svarer til faktura – bare uden betalingsanmodning
• El og gas ikke hyppigere frekvens
• Varmt vand og varme mindst hvert kvartal (på 

slutkundens anmodning)
• Kan ske ved at benytte senest anvendte fordelingsnøgle



Artikel 11

• I flerbrugerejendomme skal det ske på nonprofit-
basis og hvis opgaven overdrages til tredjepart, 
kan slutkunden pålægges rimelige udgifter

• Implementeres sammen med artikel 10



Emner i pipeline

• Implementering af artikel 10 og 11
• Individuel måling af koldt vand i nybyggeri

• Allerede almen praksis i branchen
• Ingen opfølgning på bygninger fra 1997, som 

er forberedt til måling
• 2/3 har valgt måler fremfor passtykke

• Afregning af kogegas efter fast takst
• I høring sammen med 

faktureringsbekendtgørelsen



Tak for opmærksomheden!


