
TEMADAG

Temadag om måling, indkøb og DataHub

Tirsdag den 29. november  

Dagen skal bruges til at debattere de mange udfordrin-
ger, den almene sektor har, i forbindelse med måling, 
 datahåndtering og indkøb af målerudstyr og systemer til 
 afregning af el, vand og varme. Målet med dagen er at 
finde ud af, hvad der virker, og hvad der ikke virker. 
  Vi vil på baggrund af dagen få sat nogle nye pejlemær-
ker for, hvor vi skal hen i forbindelse med indkøb af må-
ler og målerudstyr, hvordan vi regulerer beboernes 
energi adfærd, hvordan vi håndterer de mange målerdata, 
samt hvad vi skal måle på i fremtiden? 

PROGRAM:
10.00 Velkomst  

v/Mikkel Jungshoved, BL – Danmarks Almene 
 Boliger (BL)

10.10 Krav til målerleverandører: Hvilke krav skal vi stille 
til garanti, data, levering m.v.?

 v/Jesper Telcs, Boligkontoret Danmark

10.40 Tre bud fra jeres kolleger om deres erfaringer og 
fremtidskrav til målerleverandørerne. 

11.00 Effektivt indkøb af målere – oplæg til debat/
workshop: Skal vi gå sammen om store udbud af 
målere og målersystemer eller benytte alment 
indkøb, eller? 

 v/Mikkel Jungshoved, BL

11.15 Workshop og opsamling om effektivt indkøb af 
målere: Er vi stærkere sammen, og hvorfor øde-
lægger fællesudbud konkurrencen. Hvad virker, 
og hvad virker ikke ved store udbud.

12.00 Frokost

12.45 Status på Engrosmodellen, elforsyningsloven og 
screening af varmtvandsmåler: Hvordan sikrer vi 
overholdelse af de nye regler, og hvordan går det 
generelt med det ”nye” frie el-marked.

 v/Mikkel Jungshoved, BL

13.15 DataHub – er det muligt at lave et fælles Data-
Hub, er der et behov, og hvem vil deltage.

 v/Allan Sandhof, fsb

13.55 Hvad siger lovgivningen: Persondataloven, måler-
bekendtgørelsen, hvad skal vi være opmærk-
somme på? 

 v/Jacob Bjørnsholm Madsen, BL

14.40 Pause – kaffe og kage

15.00 Workshop om effektiv drift af målerparken, ind-
køb og DataHub: Skal vi selv lave forbrugsregn-
skaber og stå for opsætning af målere, eller skal 
vi outsource? Skal den almene sektor have deres 
eget DataHub på målerområdet, og hvem skal 
drive og eje et DataHub?

15.30 Opsamling på dagen

15.45  Mødet slutter

DELTAGELSE OG TILMELDING
Fristen for tilmelding er en uge inden temadagens af-
holdelse. Tilmelding sker efter ”først til mølle-princippet”. 
Tilmelding sker elektronisk via BL’s hjemmeside under 
punktet selvbetjening eller klik her!

Pris for tilmelding og deltagelse til temadagen er 700 kr. 
pr. deltager. Vær opmærksom på, at der vil blive opkræ-
vet et ”no show fee”.

Mødet afholdes i BL, Studiestræde 50, 1554 København V.

ARRANGØR
BL arrangerer temadagen i samarbejde med DriftsNet.
Læs mere på: https://bl.dk/netvaerk/bls-erfa-netvaerk

SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål, kan du kontakte: Mikkel Jungshoved 
på tlf.: 3376 2028 / mail: mju@bl.dk

DRIFTSNET

https://bl.dk/kurser-og-raadgivning/kurser/CoursePage?id=2016-0384
https://bl.dk/netvaerk/bls-erfa-netvaerk
mailto:mju%40bl.dk?subject=

