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Tilbud på månedsafregning for varme, el og vand 
 

-Nye EU-krav pr. 1.1.2022 om månedsrapportering og afregning baseret på målt forbrug. 

 
Indledning 

Firmaet IC-Meter tilbyder at levere månedsrapportering og afregning for varme, varmt og koldt brugsvand, 

samt el i lejligheder og lade standere. Vi trækker forbrugsdata fra målere i lejlighederne via de eksisterende 

hjemtagningssystemer eller direkte fra varme- og vandmålerne.  

 

I 2021 blev der indført nye EU-regler i Danmark for bygninger med flere boliger/lejemål, hvor det er 

etableret fjernaflæste varmemålere. Kravet var kvartalsrapportering og afregning. Pr. 1.1.2022 er kravet   

månedsrapportering til den enkelte lejer. Bestemmelser er implementeret i dansk lovgivning via 

bekendtgørelse 22511, som opfølgning på EU’s energieffektiviseringsdirektiv (se Bilag A). 

 

Dette tilbud afspejler de nye krav om månedsrapportering og -afregning, som samtidig afbøder nogle af 

svaghederne i de eksisterende varmefordelings-regnskaber. IT-løsningen er direkte integreret med de 

eksisterende huslejesystemer (Unik, EG-Bolig), med automatiske betalingslinjer på huslejen.  

 

Udfordringer med de traditionelle varmefordelingsregnskaber 

Landsbyggefonden har i en række demonstrationsprojekter testet konceptet ’dynamisk varmeregnskab’, 

hvor afdelingens fælles varmeregning fordeles ud fra det som beboerne reelt efterspørger – varmekomfort 

og et godt indeklima.  

 

Ifm. BUILD/SBI og DTU’s evaluering af konceptet er bl.a. lejernes betaling i de traditionelle fordelings-

regnskaber sammenholdt med målt varmekomfort.  I nedenstående figur er målt stuetemperatur i en 

fyringssæson sammenholdt med den tilhørende varmebetaling (kr./m2).  

 
 

 
Midtvejs evaluering af Dynamisk varmeregnskab juni 2020, SBS Svendborg /DOMEA 

Lars Gunnarsen, Aalborg Universitet Rune Korsholm Andersen, Danmarks Tekniske Universitet 

 

 
1 BEK nr. 2251 af 29/12/2020 om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder 

om energiforbrug og fakturering m.v. 
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Som det fremgår af figuren, ligger lejlighedernes gennemsnitstemperatur imellem 20° og 25° grader. 

Betaling efter korrektion for udsat beliggenhed og ekskl. varme til varmt brugsvand, varierer markant mere 

– fra 20 og 270 kr./m2. 

 

For lejligheder som har 22° (markeret med røde cirkler), svinger betalingen imellem 25 og 150 kr./m2. 

Nogle lejere betaler 6 gange mere end andre for den samme varmekomfort. Det kan være svært at forsvare.  

 

Den tekniske forklaring er, at mens bygninger har en varmetab til naturen har lejligheder har en stor varme-

udveksling med nabolejlighederne. Hvis man blot har det 2° C koldere end naboerne kan man hente 70% af 

varmen fra naboerne2. Godt for egen økonomi, men mindre godt for naboerne og det gode naboskab. 

 

I EU’s energieffektiviseringsdirektiv fra 2020 beskrives den betydelige udveksling af varme imellem 

lejligheder. Kommissionen var dog ikke parat til at anbefale en fordeling alene baseret på varmekomfort.  

Løsningen blev at minimum 40% af beboernes betaling skal baseres på målt varmeforbrug. 

 

Bemærk at det er mulighed for kommunal dispensation, i tilfælde af at måling og afregning for 

varmeforbrug ikke er økonomisk rentabel ift. den forventede adfærdseffekt.    

 

Tilbud 

De nye muligheder for tarifering og skift fra aconto og årsafregning til månedsvisualisering og  

-afregning stiller helt nye krav, som ikke alle serviceudbydere og administrationer pt. kan håndtere.  

   

Derfor tilbyder IC-Meter at overtage ansvar for  

• datahjemtagning fra fjernaflæste varmemålere og varmtvandsmålere,  

• tariffer, beregning af månedsbetaling og rapporter samt årsopgørelse,  

• direkte overførsel af månedens forbrugs- og afregningsdata til Unik og EG-Bolig. 

 

Tilbuddet gælder selvsagt også deltagerne i ’dynamisk varmeregnskab’ som fra 1.1.2022 og i en periode 

ikke må afregne efter målt indeklima.  

 

 

 

 

Kontakt IC-Meter for at få et tilbud på månedsafregning for varme, vand og elektricitet. 

+45 23 25 75 77 info@ic-meter.com 

 

 

 

 

 

Bilag 

Bilag A: Udklip fra cirkulære 

Bilag B: Eksempel på tariffer 

Bilag C: Eksempel på månedsafregning for rumvarme, varmt brugsvand og elektricitet  

 

 
2 Anker Nielsen, Professor, Jørgen Rose, Ph.D.1 Danish Building Research Institute, Aalborg University  
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Bilag A: Udklip fra bekendtgørelse BEK nr. 2251 af 29/12/2020 
 

Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om 

energiforbrug og fakturering m.v.) 

 

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på energivirksomheder og ejere af bygninger med fordelingsmålere 

og omhandler deres forpligtelse til at oplyse slutkunder og slutbrugere om deres energiforbrug, fakturering i 

medfør heraf samt andre faktureringsoplysninger. 

 

§ 1. Stk. 12 Slutbruger: En fysisk eller juridisk person, der bor eller har til huse i en individuel bygning eller 

en enhed i en ejendom med flere lejligheder eller en bygning til flere formål med opvarmning, køling eller 

varmt brugsvand fra en central kilde, og som ikke har nogen direkte eller individuel kontrakt med 

energileverandøren. 

 

§ 14. Den faktureringsansvarlige skal sikre, at slutkunder og slutbrugere modtager en faktura for 

varmeforbrug på grundlag af det faktiske forbrug eller aflæsninger af varmefordelingsmålere mindst én 

gang årligt. 

 

§15. Stk. 2. Såfremt der er installeret fjernaflæste målere eller fjernaflæste varmefordelingsmålere, leveres 

forbrugsoplysninger, jf. stk. 1, baseret på faktisk varmeforbrug eller aflæsninger af varmefordelingsmålere 

til slutkunder og slutbrugere to gange årligt. Dog mindst hvert kvartal for slutkunder, der modtager 

elektroniske fakturaer, eller slutkunder og slutbrugere, der anmoder om kvartalsvise oplysninger. 

 

§15. Stk. 3. Fra den 1. januar 2022 skal der, såfremt der er installeret fjernaflæste målere eller fjernaflæste 

varmefordelingsmålere, leveres forbrugsoplysninger, jf. stk. 1, baseret på faktisk varmeforbrug eller 

aflæsninger af varmefordelingsmålere til slutkunder og slutbrugere mindst hver måned. Dette gælder dog 

ikke uden for fyringssæsonen. 

 

§ 18. Den faktureringsansvarlige skal på anmodning fra en slutkunde eller slutbruger stille oplysninger om 

energifakturering og hidtidigt forbrug eller aflæsninger af fordelingsmålere, jf. §§ 14-17, til rådighed for en 

leverandør af energitjenester, der er udpeget af slutkunden eller slutbrugeren. 

 

§ 19. Den faktureringsansvarlige skal sikre, at slutkunder og slutbrugere gratis modtager fakturaer og 

faktureringsoplysninger, jf. §§ 14 og 16, og at slutkunder og slutbrugere har passende og gratis adgang til 

deres forbrugsoplysninger, jf. §§ 15 og 17, jf. dog stk. 3. 

 

Stk. 2. Fordelingen af omkostningerne ved faktureringsoplysninger om individuelt forbrug af varme, køling 

og varmt brugsvand i ejendomme med flere lejligheder og bygninger til flere formål udføres uden ekstra 

omkostninger for slutkunder og slutbrugere. 

 

Stk. 3. Omkostninger som følge af overdragelsen af opgaven i stk. 2 til tredjepart, såsom tjenesteleverandør, 

som omfatter måling og fordeling samt opgørelse af det faktiske individuelle forbrug i sådanne ejendomme, 

kan videreføres til slutkunder og slutbrugere i det omfang sådanne omkostninger er rimelige.  
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Bilag B: Eksempel på tariffer for rumvarme og varmt brugsvand 
. 
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Bilag C: Eksempel på forbrugsrapport 

 

 


