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Tilføjelse til høringssvar til udkast til bekendtgørelse om varmefordelingsmålere, der anvendes som
grundlag for fordeling af varmeudgifter, samt bekendtgørelse om krav til målerinstallatører, som
monterer, skalerer og servicerer varmefordelingsmålere - Sikkerhedsstyrelsens j.nr. 515-10-00001.

ABF fremsendte den 1. maj et høringssvar til Sikkerhedsstyrelsen vedrørende ovennævnte bekendtgørelsesudkast.
ABF er efterfølgende blevet gjort opmærksom på, at det vil kunne få ikke ubetydelige økonomiske konsekvenser for de "små" varmeleverandører som fx andelsboligforeningerne, hvis ikke de oplysninger, de pålægges at udlevere (forslaget til varmefordelingsmålerbekendtgørelsen, § 9), allerede findes i det kontrolsystem, som varmeleverandøren efter de gældende regler er forpligtet til at etablere.
Såfremt oplysningerne ikke er til stede, vil varmeleverandørerne være nødsaget til at betale målerinstallatørerne for at levere oplysningerne særskilt. For den enkelte forening, vil dette kunne opleves som en ganske
betydelig omkostning, og samtidig vil selve ydelsen kun vanskeligt kunne konkurrenceudsættes. Har foreningen således fået opsat målere af ét firma, er sandsynligheden for, at et andet målerfirma vil varetage aflæsning og udskiftning af målere begrænset. Denne monopollignende stilling bør der tages højde for i reglerne
om varmemålere.
Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at der i overgangsbestemmelsen tages højde for, at kravet ikke vil
gælde for allerede opsatte målere, idet indholdet af kontrolmanualen, og dermed de omhandlede oplysninger, vil være bekendtgjort for varmeforbrugerne. Det kan eventuelt anføres, at oplysningerne findes i de allerede udarbejdede kontrolsystemer.
Med venlig hilsen

Line hfimmelstrup
Chef for Politik og Jura

Andelsboligforeningernes
Fællesrepræsentation
Vester Farimagsgade i, 8. sal
1606 København V
A B F er interesseorganisationen for d e private andelsboligforeninger. A B F varetager foreningernes
interesser over for politikere og myndigheder. A B F t i l b y d e r d e s u d e n juridisk og ø k o n o m i s k rådgivning, kurser, arrangementer og medlemsbladet ABFnyt. A B F har mere end 4 8 0 0 medlemsforeninger
og repræsenterer knap 100.00 0 andelshavere.
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