
Krav til målerleverandører ! 

Hvilke krav skal vi stille til garanti, data, levering m.v. ? 
Ved Jesper Telcs, Boligkontoret Danmark 



• Hvilken vej skal vi gå…? 
 • Er det eksterne firmaer, der skal udarbejde 
regnskaberne, eller… ? 
 • Skal vi selv! 
 • Kan vores systemer håndtere 

forbrugsregnskaber…? 
 • Udfordringerne er de samme – vi skal stille krav. 

Hvem udarbejder regnskaberne ? 

http://staging.imageshop.no/da/boligkontoret/Detail/392161#full


• Der er mange udfordringer – hvem har ansvaret, og hvem følger op?! 
 • Forventningsafstemning 
 • Kvaliteten af målere, garanti og levetid (ProService!) 
 • Levetiden på målerne… 
 • Kvaliteten af data – Rå data kontra valideret data 
 • Mængden af data, hvor ofte, og hvad bruger vi data til i dag ? 
 • Årsdata, månedsdata, dagsdata, timedata… 
 • Alarmer (varme, vand, indeklima)… 

 • Hvem følger op på alarmerne, og hvad sker der efterfølgende?! 
 

Hvilke udfordringer har vi i dag ? 
Vedrørende garanti, data, levering m.v. 



• Kvaliteten af regnskaberne og hvornår kommer de retur fra målerfirmaerne…? 
 • Naturgasafregninger – 4 måneder fra skæring! 

 • Serviceomkostninger – hvad koster det over 10 år ?! 
 • Tjek hvad I betaler i serviceomkostninger… 
 • Hvad oplever vores beboere ? 
 • Har beboerne de rette værktøjer til at styre deres energi – visualisering? • Klager ?  

Hvilke udfordringer har vi i dag ? 
Vedrørende garanti, data, levering m.v. 

http://staging.imageshop.no/da/boligkontoret/Detail/383937#full


• Klar forventningsaftemning med leverandør – kravspecifikation  
 • F.eks. indeholdende: Tekniske specifikationer af målere og målersystem, 

montering af målere og system, levering af målerdata, visualisering af 
målerdata, regnskab der udarbejdes af ekstern leverandør, service, 
serviceaftale mm. 

 • Alle målere skal være tilkoblet net-anlæg, monitorering af varme, vand, 
el, indeklima! 
 • Der skal kunne tilkobles indeklimamålere, som kan mere end at sende 
en fugtalarm (under hensyntagen til persondatalovgivningen). 
 • Hvem følger op på alarmerne, og hvorledes handles der på 

alarmerne?! 
 
 

Hvilke krav skal vi stille? 
til garanti, data, levering m.v. 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixgKz1w6vQAhWGWywKHSxLAIkQjRwIBw&url=http://www.moflash.co.uk/distributors.htm&psig=AFQjCNHKtp0wk3AkmqQfWQT_Xr7eqGA-3g&ust=1479325675015883
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia06-jxKvQAhUEiCwKHYm4A2cQjRwIBw&url=http://www.amioamio.com/en/produkt/121311/&bvm=bv.138493631,d.bGg&psig=AFQjCNGipTCJHFFFX8yS36x7-3ffBPW7QA&ust=1479325818119642


• Afklaring af hvem ejer målerne  
 • Hvem udarbejder korrektion for udsat beliggenhed…? 
 • Alle målere skal kunne køre i fejlfri driftstilstand i mindst 10 år ! 
 
 • Af data leveret, skal minimum 99,5% af måleværdierne være på 
baggrund af fjernaflæste målerværdier 

 
 • Automatisk dataoverførsel fra målerfirma til administrationssystem – Al 
datakommunikation. 

 • F.eks. stamdataoplysninger - reduktionsprocenter, 
varmefordelingstal, acontolister.  • Adgang til målerfirmaernes systemer, hvorledes er 
regnskaberne opsat.  • Indberetning af udgifter. Kunne udarbejde et fuldt regnskab I 
deres system.  • Fordelingsliste i Excel, så vi kan arbejde med dataerne.  • Track and trace 

 
 

 
 
 
 

Hvilke krav skal vi stille? 
til garanti, data, levering m.v. 
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 • Visualisering af data, herunder at leverandøren stiller hjemmeside og 
APP til rådighed for beboerne for en visualisering af beboernes eget 
forbrug 
 • Indeklima 

 • Indeklimaregnskaber! 
 • Energistyring af hele ejendommen! 

 
 

Hvilke krav skal vi stille?  
til garanti, data, levering m.v. 
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• Lovgivningen 
 • EED direktivet 

 
 • Andre krav! 

 • Er der andre krav, vi skal stille? 
 

 
 
 

Hvilke krav skal vi stille?  
til garanti, data, levering m.v. 
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