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VELKOMMEN TIL EED GUIDEN
Denne guide er udarbejdet af Brunata med det formål at formidle 
objektiv viden om målingsområdet inden for EED-direktivet med fo-
kus på direktivets implementering i Danmark. Informationen i denne 
guide er relevant for alle i branchen, men særligt beboelsesejen-
domsmarkedets administratorer og ejer- og andelsbolig foreningers 
bestyrelser vil få gavn af denne information. 

Du kan læse mere detaljeret om direktivet på eed.dk – her kan du 
også læse de seneste nyheder omkring direktivet og følge med i 
implementeringen af direktivet i dansk lovgivning.

Læs sidste 
nyt på 
EED.dk  
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HVAD ER EED?
EU’s Energi Effektivitets Direktiv er en række retningslinjer for, 
hvordan EU-landene kan udnytte energi bedre, spare ressourcer 
og skåne miljøet. Et af EED-direktivets mål er, at fremtidens for-
brugsmåling skal være fjernaflæst, og at beboere skal have hyppi-
gere forbrugsinformation. 

EED-direktivet er nu implementeret i Danmark med udstedelsen 
af reviderede udgaver af hhv. den såkaldte Målerbekendtgørelse 
og Faktureringsbekendtgørelse, som begge trådte i kraft d. 25. 
oktober 2020.

Allerede nu skal du som administrator, ejer eller bestyrelse af be-
boelsesejendomme sikre, at alle nyinstallerede energi-, varmt-
vands- og varmefordelingsmålere kan fjernaflæses. Alle målere 
med fjernaflæsning skal endvidere aflæses månedligt (i fyrings-
sæsonen) senest i 2022, og endelig i 2027 skal alle manuelle var-
me- og varmtvandsmålere være udskiftet til fjernaflæste målere. 
Du kan få overblikket over de kommende faser på de næste sider. 
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FAKTURERINGSBEKENDTGØRELSEN (BEK 1506)
Faktura (forbrugsregnskab) skal fremsendes årligt (§ 14, stk. 1) fra den 
faktureringsansvarlige. Den faktureringsansvarlige er bygningsejeren (§ 
2, nr. 14). Slutkunder1 (men ikke slutbrugere2) skal sikres mulighed for at 
vælge elektroniske fakturaer (§ 14, stk. 4).

Oplysninger der skal meddeles slutkunderne/-brugerne i eller sammen 
med forbrugsregnskabet på en klar og letforståelig måde (§ 14, stk. 3):

1. A) Faktiske aktuelle priser og aktuelt faktisk energiforbrug 
eller B) samlede varmeomkostninger og aflæsninger af 
varmefordelingsmålere

2. Brændselssammensætningen og de hermed forbundne 
drivhusgasemissioner (dog kun for fjernvarmesystemer med en 
samlet indfyret termisk effekt på over 20 MW)

3. Sammenligning med forbruget året før korrigeret for graddage
4. Kontaktoplysninger på energimyndigheder m.fl. der tilbyder 

oplysning om foranstaltninger til forbedring af energieffektiviteten, 
sammenlignende slutkunde- og slutbrugerprofiler samt objektive 
tekniske specifikationer for energiforbrugende udstyr

5. Tilknyttede klageprocedurer
6. Sammenligning med en normeret, gennemsnitlig slutkunde eller 

referenceslutbruger i samme brugerkategori (ved elektroniske 
forbrugsregnskaber (faktura) kan disse informationer gøres 
tilgængelig online med henvisning i forbrugsregnskabet)

1 En fysisk eller juridisk person, der køber energi til egen slutanvendelse (§ 2, nr. 12).
2 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 kontakt med energileverandøren (§ 2, nr. 13).

Derudover skal der efter anmodning oplyses om andelen af 
vedvarende energi i fjernvarmesystemet (§ 14, stk. 5).

Forbrugsregnskaber
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MÅLET ER GRØNT
EED er et vigtigt skridt på vejen mod en mere bæredygtig fremtid. Må-
let er, at vi alle bliver bedre til at spare på energi og ressourcer. Det skal 
ske ved at fokusere på effektivitet i både energianvendelsen og ener-
giforsyningen. Denne guide fokuserer på energianvendelsesområdet 
i form af måling, fakturering af og løbende information om forbrug.
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3”Stille til rådighed”: Informationerne kan leveres elektronisk eller gøres tilgængelig via internettet, men kunden 
skal underrettes herom (§ 15, stk. 4)

Ud over faktureringsoplysningerne skal der fremover stilles oplysninger 
over udviklingen i varmeforbruget til rådighed3 for slutkunder og 
slutbrugere som følger:

• Frem til 31/12-2021: Min. 2 gange årligt og hvert kvartal hvis              
kunden anmoder herom eller modtager elektronisk forbrugsregnskab 

      (§ 15, stk. 2).

• Fra 1/1-2022: Hver måned i fyringssæsonen (§ 15, stk. 3)

Løbende 

forbrugsinformation

Målere

MÅLERBEKENDTGØRELSEN (BEK 563+1383)
• Der må nu kun installeres fjernaflæste målere (§1, stk. 9)
• Fra 1. januar 2027 skal alle målere være fjernaflæste (§ 1, stk. 10)
• Undtaget når dokumenteret ikke omkostningseffektivt. 

Drive-by målere
Drive-by målere anses som fjernaflæste
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EED kort 

og godt
2022

Alle 
ikke-fjernaflæste
målere skal være 

udskiftet med 
fjernaflæste målere 

senest den
31. december 

2026

2027

Nye målere skal 
kunne fjernaflæses

 
Beboere skal underrettes 

om deres forbrug 
min. 2 gange årligt

2020

Beboere 
skal underrettes
månedligt om 
deres forbrug i 

fyrings-
sæsonen

GDPR
Forbrugsdata 
er i henhold til 

GDPR almindelige 
persondata



BRUNATA    •   77777070    •   BRUNATA.DK   

Er du i tvivl om jeres ejendom lever 
op til de nye EED krav?

Læs mere på brunata.dk/eed
Kontakt os på 77 77 70 70 eller salg@brunata.dk
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