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1. Opgaven 
 
I forlængelse af sag nr. 23 på bestyrelsesmødet den 12. oktober 2018 skal Energi Viborg Vand 
(EVV) udarbejde et arbejdsnotat, som beskriver ønsker og løsninger i forhold til fjernaflæsning, 
herunder blandt andet: 
 

• Mulighed for at udsende regninger flere gange årligt baseret på reelt forbrug 
• Mulighed for at aflæse måleren uden fysisk adgang 
• Mulighed for at overvåge målerne, således at lækager opdages i tide 
• Bedre sagsbehandling i forbindelse med vandtab/lækager 
• Nemmere årsafregning, således at arbejdspresset i forbindelse med årsafregning  

reduceres. 
 
I arbejdsnotatet undersøges derfor: 
 

• Fordele og ulemper for kunderne  
• Fordele og ulemper for selskabet 
• Økonomien i projektet  
• Tekniske forhold ved en overgang til fjernaflæste målere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktpersoner for rapporten er: 
 
Vandchef Flemming Hermann 
Afdelingschef Mogens Brems Knudsen 
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2. Sammenfatning 
 
Selskabet har primo 2019 i alt ca. 16.371 målere, som benyttes til at afregne vand. Målerne forde-
ler sig med 15.593 mekaniske (vådløber) målere og 778 digitale målere, der er forberedt for fjern-
aflæsning. I 2019 og 2020 er der en lang række målere, der lovgivningsmæssigt skal testes, og 
grundet alderen på målerne må det forventes, at en stor del af disse målere skal udskiftes de 
kommende to år.  
 
De økonomiske hovedtal for selskabet for perioden 2014-2018 fremgår af følgende tabel 2.1. 
 
 Drift 

 
mio. kr. 

Vand-
værker 

mv. 
mio. kr. 

Nye 
ledninger 
mio. kr. 

Renoverede 
ledninger 
mio. kr. 

Omk. til målere Indtægt 
 

mio. kr. 
 

mio. kr. 
 

Antal 

2014 13,65 2,53 0,94 5,90 1,13 1.464 24,15 
2015 11,34 2,49 1,13 6,78 0,63 904 22,36 
2016 12,06 5,33 2,09 7,24 1,54 1.962 28,27 
2017 14,74 5,24 1,64 5,52 1,03 907 26,17 
2018 12,89 7,74 2,17 2,34 1,03 790 27,17 
Gns. 12,53 4,67 1,59 5,55 1,07 1.205 25,42 
Tabel 2.1: Økonomi i EVV i hovedtal for de seneste år. 
 
Under forudsætning af, at de mekaniske målere har en levetid på 12 år, skal der i gennemsnit skif-
tes ca. 1.300 målere pr. år. Set over de sidste 3 år har det kostet ca. 1.000 kr. pr. måler alt inkl. at 
skifte målere på denne vis. Ud fra denne betragtning vil det over 16 år koste 23,3 mio. kr. at drive 
en målerpark med mekaniske målere med 1,5 % prisfremskrivning.  
 
En overgang til fjernaflæste målere vil medføre en lang række fordele både for selskabets kunder 
og for selskabet. Heraf kan nævnes: 
 
Fordele for kunder: 

• Aflæsning sker automatisk, og der skal således ikke aflæses manuelt i forbindelse med 
årsafregningen 

• Mulighed for ægte afregninger pr. kvartal i stedet for kun en årsregning 
• Risikoen for fejlaflæsninger minimeres ved automatisk aflæsning 
• Ved flytning kan aflæsninger klares og/eller verificeres af EVV uden, at kunden skal 

bruge tid på dette 
• Mulighed for at følge sit forbrug via Kunde-web 
• Via Kunde-web kan man modtage alarmer ved uregelmæssigheder og forbrugsgrænser 
• Lækager i kundernes installationer vil kunne opdages hurtigere 
• De digitale display på fjernaflæste målere er nemmere at aflæse 
• Der kan tilkøbes et ekstra display, som kan placeres centralt i boligen og kobles til de 

fjernaflæste målere. Hermed synliggøres forbruget og en besparelse kan efterstræbes 
• Der kan måske opnås en besparelse på husforsikringerne 

 
Fordele for selskabet: 

• Selskabet får mulighed for at tilbyde kunderne en bedre service 
• Korrekte aflæsninger 
• Der kan opnås en administrativ effektivisering 
• Ingen reinvesteringer i målerparken i en årrække 
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• Anlægsmæssig effektivisering ved at udskifte målere over en kort periode 
• Mulighed for driftsmæssige optimeringer på ledningsnettet ved bedre kendskab til  

forbrugsmønstre 
• Mulighed for tilpasning af indtægter til pengestrømmen i Selskabet  
• God platform i forhold til at afregne for mindre private vandværker 

 
En overgang til fjernaflæste målere vil desuden understøtte flere af hovedmålene i selskabets stra-
tegi. Særligt vil hovedmålene om at have kunderne i fokus (hovedmål nr. 1) og at have fokus på 
intelligente løsninger (hovedmål nr. 3) blive understøttet og bidrage til en positiv udvikling af Sel-
skabet. 
Sideordnet vil en overgang til fjernaflæste målere understøtte selskabets ønske om et bredere 
samarbejde med private vandværker, der allerede i stort omfang har skiftet til fjernaflæste målere. 
 
På baggrund af erfaringstal vurderes det, at en overgang til fjernaflæste målere kan gennemføres 
for ca. 26,7 mio. kr. En overgang til fjernaflæste målere kan i princippet finansieres efter én af føl-
gende modeller: 
 

1. Projektet gennemføres over flere år uden lånoptag. Projektet gennemføres som in-house 
ydelse 

2. Projektet gennemføres hurtigt. Der optages et lån, som afdrages lineært over målernes le-
vetid. Der bruges eksterne montører 

3. Projektet gennemføres hurtigt. Der optages et lån, som afdrages over en kortere årrække. 
Der bruges eksterne montører. 

 
Det vurderes, at model 3 vil være det mest fordelagtige for selskabet, da der de seneste år er in-
vesteret massivt i produktions- og distributionsanlæg. Ved model 3 reduceres der kraftigt i investe-
ringerne i selskabets øvrige anlæg. De sparede midler bruges til afdrag på lånet. Dette medfører, 
at de samlede renteudgifter bliver minimeret. Det vurderes endvidere, at overgangen til fjernaflæ-
ste målere vil medføre en besparelse på 0,6 mio. kr. pr. år i administrationen. Besparelserne 
stammer fra effektiviseringer i forbindelse med årsafregningen og flytteopgørelser mv. Herudover 
er indlagt et generelt mål om løbende at reducere driftsomkostningerne med 1 % pr år. 
 
I følgende tabel vises forventede hovedtal for 2020-2024, såfremt overgangen til fjernaflæste må-
lere baseres på model 3. 
 
 Drift 

 
mio. 
kr./år 

Vandvær-
ker mv. 

mio. kr./år 

Nye lednin-
ger 

mio. kr./år 

Renoverede 
ledninger 
mio. kr./år 

Omk./afdrag 
målere 

mio. kr./år 

 
Indtægt 

mio. kr./år 

2014-18 12,53 4,67 1,59 5,55 1,07 25,42 
2020 12,5 1,5 2,0 3,5 6,5 26,00 
2021 11,9 1,5 2,0 3,5 6,8 25,75 
2022 11,8 1,5 1,6 3,5 7,1 25,50 
2023 11,7 1,5 1,6 3,5 6,8 25,25 
2024 11,6 1,5 1,6 3,5 (6,8) 25,00 
Tabel 2.2: Forventede hovedtal for årene 2020 til 2024. Det forudsættes, at driften reduceres med ca. 0,6 
mio. i 2021, og herefter med 1 % årligt. Indtægten reduceres med 1 % årligt.  
 
 
De reducerede investeringsbudgetter, som ses ovenfor vil ikke have en negativ indflydelse på 
drikkevandssikkerheden, da vandværker osv. fremstår nyrenoverede. 
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Det forudsættes, at projektet lånefinansieres og afskrives over målernes levetid. Beregningsmæs-
sigt gør det projektet en smule dyrere end beskrevet under model 3, hvor gælden afdrages hurtigt, 
og skal således betragtes som et konservativt skøn. Følgende tabel viser 4 scenarier for finansie-
ring og den samlede årlige ekstra omkostning ved en overgang til fjernaflæste målere. 
 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 
Investering 26,7 mio. kr. 26,7 mio. kr. 26,7 mio. kr. 26,7 mio. kr. 
Rente 2 % 2 % 1 % 1 % 
Afskrivningsperiode 
Levetid 

14 år 15 år 14 år 15 år 

Ydelse/afskrivning pr. år 2,2 mio. kr. 2,0 mio. kr. 2,0 mio. kr. 1,9 mio. kr. 
Udgift til mekaniske målere 1,3 mio. kr. 1,3 mio. kr. 1,3 mio. kr. 1,3 mio. kr. 
Test af målere     
Besparelse i administration 0,6 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,6 mio. kr. 
Samlet økonomi/ år 0,3 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0 
Tabel 2.3: Projektøkonomi 
 
Selskabet anbefaler, at der udarbejdes et udbud som formuleres bredt i forhold til målerteknologi 
og kommunikation, således at det bedst mulige resultat kan opnås. Gennem udbuddet skal det 
afklares, hvad ønsket om en høj hjemtagningsfrekvens betyder for projektøkonomien. Efter ud-
buddet gennemføres forhandlingsrunder, hvorefter der tages endelig stilling til at fortsætte med 
projektet. Resultatet skal forlægges bestyrelsen til godkendelse.  
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3. Kundeperspektiv 
 
Ved en overgang til fjernaflæste målere får kunderne en lang række muligheder, som skal anses 
som forbedring af servicen uden ekstra betaling. Det gælder lækageovervågning og SMS-tjeneste 
mv. Erfaringer fra selskabets pilotprojekt i Kølvrå viser, at en henvendelse er meget værdsat i for-
bindelse med løbende vand. Derudover kan en overgang til fjernaflæste målere betyde, at vand-
forbruget kommer mere i fokus med mulighed for at spare penge i husholdninger og hos virksom-
heder.  
 
Der kan oplistes følgende fordele og ulemper for kunderne ved en overgang til fjernaflæste målere. 
 
Fordele: 

• Aflæsning sker automatisk, og der skal således ikke aflæses manuelt i forbindelse med 
årsafregningen  

• Risikoen for fejlaflæsninger minimeres ved automatisk aflæsning 
• Vandregningen bliver mere enkel, hvis der afregnes reelt forbrug i stedet for ved a’conto 

betaling 
• Aflæsninger i forbindelse med flytninger kan klares og/eller verificeres af EVV uden at kun-

den skal bruge tid på dette 
• Man får mulighed for at følge sit forbrug via Kunde-web 
• Via Kunde-web kan man modtage alarmer ved uregelmæssigheder og forbrugsgrænser 
• Lækager i kundernes installationer vil opdages hurtigere 
• De digitale display på fjernaflæste målere er nemmere at aflæse 
• Der kan tilkøbes et ekstra display, som kan placeres centralt i boligen og kobles til de fjern-

aflæste målere. Hermed synliggøres forbruget og en besparelse kan efterstræbes 
• Med den øgede synlighed falder mængden af forbrugt vand sandsynligvis, og dette vil 

medføre en besparelse i husholdningen 
• Der kan måske opnås en besparelse på husforsikringerne 

 
Ulemper: 

• Man kan føle sig overvåget 
• Vingehjulsmåleren skal skiftes, selvom den kan være ret ny 
• Kundernes egen husinstallationen skal evt. bringes til at være funktionsdygtig således, at 

en udskiftning af måleren kan foretages. Dette kan have følgeomkostninger for kunden  
• Kunden skal være hjemme, når måleren skal udskiftes 

 
I følgende skema ses hvilke omkostningerne, der er forbundet med vandspild, og som kunderne 
ellers ville skulle betale for ved årsafregningen inkl. afledning af spildevand: 
 
Vandhane Mængde (m³/år) Omkostning (64,40 kr./m³ inkl. afledning) 
Langsomt dryp 7 450 
Hurtigt dryp 30 1.932 
Løber konstant men svagt 100 6.440 
Toilet Mængde (m³/år) Omkostning (64,40 kr./m³ inkl. afledning) 
Løber uden det kan ses 100 6.440 
Løber så det kan ses 200 12.880 
Løber meget 400 25.760 
Haveslange Mængde (m³/år) Omkostning (64,40 kr./m³ inkl. afledning) 
 1 m³/time 64,40 kr./time 
Tabel 3.1: Vandspild og økonomi  
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4. Selskabsperspektiv 
Strategien for selskabet indeholder 5 hovedmål: 
 

1. Vi vil have kunderne i fokus 
2. Vi vil sikre, at Energi Viborg er en god og attraktiv arbejdsplads 
3. Vi arbejder ud fra en forretningsorienteret tilgang med fokus på intelligente løsninger 
4. Vi arbejder for en effektiv og bæredygtig omstilling 
5. Vi vil fremme samarbejdet med eksterne aktører 

 
En overgang til fjernaflæste målere vil understøtte flere af hovedmålene i strategien. Særligt vil ho-
vedmål nr. 1 og nr. 3 blive understøttet og bidrage til en positiv udvikling af selskabet, ligesom den 
digitaliseringsproces, der arbejdes med i selskabet, vil blive understøttet. Sideordnet vil en over-
gang til fjernaflæste målere understøtte selskabets ønske om et bredere samarbejde med private 
vandværker, der allerede i stort omfang har skiftet til fjernaflæste målere. 
 
I de følgende afsnit beskrives de fordele, som en overgang til fjernaflæste målere kan have for sel-
skabet, som de kendes i dag. Allerede om få år kan teknologien give selskabet muligheder som 
ikke kendes i dag. 

4.1 Ledningstab 
Der er i Danmark et ønske om at have så lavt et ledningstab som muligt. Hvis forskellen mellem 
udpumpet og afregnet vandmængde overstiger 10 %, skal der svares afgift af den del, der oversti-
ger 10 %. Hvis afregningen er baseret på selvaflæsning ved årets afslutning, er det ikke muligt at 
foretage korrigerende handlinger, da tabet først kendes, når afregningen foretages. Selve udsen-
delsen og tidspunktet for aflæsning af vandmålerne kan også påvirke resultatet. 
 
Der er en ligefrem sammenhæng mellem ledningstab og vandtryk. Med et bedre kendskab til 
vandforbruget i de forskellige dele af forsyningsområdet bliver der mulighed for at justere trykket i 
forhold til forbrugstidspunktet. Hvis der i et område bruges meget vand eksempelvist mellem klok-
ken 07.00 og 08.00, kan trykket hæves i denne periode, og tilsvarende sænkes de følgende timer. 
Dette vil reducere ledningstabet, hvis der er en lille utæthed, og spare strøm i de timer, hvor der er 
behov for et mindre vandtryk. 

4.2 Afregning 
Det forventes, at overgangen til fjernaflæsning vil give lettelser i forbindelse med årsafregningen. 
Der er i dag flere muligheder for at benytte digitale platforme, men ca. 1.400 aflæsninger (ca. 9 %) 
mangler, når fristen for aflæsninger udløber. Med fjernaflæste målere kan der afregnes et reelt for-
brug i stedet for at udsende a’conto regninger efterfulgt af en årsafregning. På kort sigt vil det være 
naturligt at afregne kunderne med kortere intervaller, eks. én gang i kvartalet i lighed med de fleste 
el-kunder. Det kan på sigt komme på tale at tilbyde afregning 12 gange pr. år, hvis der er kunde-
ønsker om dette. Dette kan have en positiv indflydelse på likviditeten i selskabet, men omkostnin-
gerne hertil skal selvfølgelig tages med i betragtning. 

4.3 Flyttere 
Håndteringen af flytteopgørelser vil blive lettere med fjernaflæste målere, og der vil være doku-
mentation for målerestanden på en given dag. Dette vil alt andet lige kunne give en bedre kunde-
betjening og mindske antallet af tilfælde, hvor der opstår uenighed om målerstand osv. 
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4.4 Benchmarking og regulering 
Selskabet reguleres ved anvendelse af en indtægtsramme. Denne ramme reduceres år for år og 
det er et mål for selskabet løbende at øge effektiviteten. I 2019/2020 skal der udtages mange må-
lere til kontrol, og på grund af målernes alder er der risiko for, at mange grupper falder. Disse må-
lere skal skiftes alligevel, og derfor kan merprisen opgøres til prisforskellen mellem målerne.  
 
De seneste år er der brugt ca. 1 mio. kr. årligt på udskiftning af målere. Med en helt ny målerpark 
vil denne omkostning reduceres kraftigt i en årrække, og den sparede tid vil kunne bruges til de 
opgaver, som den nye teknologi vil medføre. Der vil sandsynligvis i en periode være øget interesse 
for måleren, som kan medføre flere henvendelser fra kunderne. Derudover vil data i sig selv gene-
rere opgaver, som kan benyttes i driften af selskabet og øget service til kunderne. 

4.5 Samarbejde med eksterne aktører 
I forhold til de private vandværker er der muligheder for at lette håndteringen af data til afregning af 
spildevand. En stor del af de private vandværker i Viborg Kommune benytter sig af fjernaflæste 
vandmålere, og ved at benytte samme platform kan et rationale måske opnås. 
 
Selskabet ønsker stadig at afregne for private vandværker, og såfremt dette bliver muligt kan spil-
devand afregnes sammen med drikkevandet, således at kunden kun får en regning, og der spares 
en fakturering. Denne mulighed kan forfølges, også selv om det ikke er EVV, der afregner for det 
private vandværk. 
 
Det forventes at være billigere pr. måler at have en licens til 20.000 målere end til 500 målere (er-
faring fra eksisterende system hos Kamstrup). Det skal undersøges, om dette giver mulighed for 
fælles dataopbevaring for mindre private vandværker, hvilket kan være indgangen til et tættere 
samarbejde. Det kunne være fakturering, hvor der vil være mulighed for at opkræve afledningsbi-
drag, således at kunden kun modtager en regning. 
 
Det kan ikke udelukkes, at fremtiden medfører afregningsfællesskaber med andre selskaber, og 
her kan de fjernaflæste målere skabe en nem måde at eksportere og importere data på. 
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5. Status for Energi Viborg Vands målerpark 
EVV har primo 2019 i alt 16.371 målere, som benyttes til at afregne vand.  
 
Hovedparten af målerne er mekaniske vådløbere. I Løgstup findes ca. 500 vådløbere med pulsud-
gang tilkoblet fjernvarmemåleren. Derudover er der i Kølvrå 443 stk. Multical 21 målere (fra Kam-
strup), som blev etableret i 2015, se afsnit 5. I Viborg er der 335 stk. Multical 21 målere, som er 
opsat i koncentrerede områder. Eksempelvis er der etableret 106 stk. Multical 21 i Banebo. Måler-
ne i Viborg er ikke tilkoblet et kommunikationsnet, men dette kan etableres efterfølgende. 
 
Alle målerne er inddelt i et antal partier, som er underlagt stikprøvekontrol. Det er netop vedtaget, 
at en måler kan sidde i maksimalt 9 år inden første kontrol. Afhængig af resultatet tildeles måleren 
enten yderligere 3, 6 eller 9 år, afhængigt af testresultatet. Det nye består i, at en ny måler skal 
testes første gang efter 9 år mod hidtil 6 år. Derudover kan en gruppe tildeles 9 år mere, såfremt 
testresultaterne er særligt gode. De nye regler gælder for målere, som er opsat i 2013 og senere.  
 
Målerparken består af målere fra 2002 til 2019. Målerne er i gennemsnit 8 år gamle, og det forven-
tes, at målerne i gennemsnit bliver 12 år gamle, inden det som følge af unøjagtighed bliver nød-
vendigt at skifte målerne. 
 
I tabel 1 herunder ses alder af målerparken fordelt på de enkelte årgange, og hvornår næste test 
skal udføres.  
 

Årstal Målere i grupper, som testes Målere, som falder efter 12 år* 
2019 1.716 1.198 
2020   4.694 3.804 
2021 1.604 605 
2022 796 649 
2023 2.023 874 
2024 1.546 - 
2025 2.182 - 
2026 907 - 
2027 831 - 
2028 76 - 

Tabel 5.1: Målerparken fordelt efter årstal for næste test. * Det forudsættes, at en gruppe falder efter 12 år 
 
Særligt i 2020 skal mange målere testes, og mange grupper er mere end 12 år gamle. Udskiftnin-
gen af 3.804 målere i 2020 vurderes at koste ca. 3,5 mio. kr., da denne form for målerudskiftning 
er mindre effektiv end en totaludskiftning, da der efterhånden er sket ”en opblanding” af målere i 
den enkelte gruppe med øget kørsel til følge. 
 
Indtil der er truffet en beslutning om nærværende projekt, vil der ikke blive gennemført tests af må-
lerne.  
 
Opbygningen af mekaniske målere kan medføre, at disse måler lidt mindre præcist end digitale 
(fjernaflæste) målere. Selskabet har udført et simpelt forsøg med seriekoblede målere (en meka-
nisk og en fjernaflæst måler), som indikerede et mindre forbrug ved digitale målere på ca. 2 %. Om 
dette er et repræsentativt niveau med de nyeste versioner af fjernaflæste målere, er ikke selskabet 
bekendt.  
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5.1 Pilotprojekt i Kølvrå 
I slutningen af 2015/starten af 2016 blev alle målere i Kølvrå udskiftet til Multical 21 målere (fra 
Kamstrup) med etablering af 3 koncentratorer til fjernaflæsning og kommunikation. Området blev 
valgt, fordi det ligger isoleret i forhold til det øvrige ledningsnet, at der er relativ stor udskiftning 
blandt kunderne, og at det har en passende størrelse i forhold til at indhente erfaringer. 
 
Data hjemtages som døgnværdier en gang pr. døgn. 
 
Hjemtagelsesfrekvensen i Kølvrå vurderes som tilfredsstillende, idet kun ca. 16 målere ikke er på 
netværket i løbet af en uge. Det er i overvejende grad målere placeret i målerbrønde, der er pro-
blemer med at aflæse. Dette skal ses i sammenhæng med, at der ikke er problemer med et højt 
vandspild, hvorfor datahjemtagningen i overvejende grad skal ses som en service for kunderne.  
 
Ud over den automatiske hjemtagning af data er der mulighed for at foretage en drive by aflæs-
ning. Alle målere i Kølvrå kan aflæses på denne måde i løbet af ca. 1 time. Målerne er sat op til at 
sende data med et interval af 96 sekunder. Måleren kan sættes op til at sende med et interval af 
16 sekunder, hvilket vil være en fordel, hvis der er områder, hvor der ikke forventes opsat kommu-
nikationsnetværk, typisk i tyndt befolkede områder. Dette for at et forbipasserende køretøj med 
aflæsningsudstyr kan modtage en aflæsning i en rimelig kørselshastighed. Som udgangspunkt øn-
skes, at alle målere kan fjernaflæses via kommunikationsnetværk. 
 
Data hostes af Kamstrup i et system, der hedder Ready, og årsafregningen af kunderne sker ved 
et dataudtræk, som uden større problemer importeres i afregningssystemet. Aflæsninger i forbin-
delse med flytninger hentes p.t. manuelt i Ready. 
 
I øjeblikket skal medarbejdere fra EVV manuelt kontrollere Ready for kritiske alarmmeddelelser fra 
målerne, men det er muligt at opsætte en SMS service, hvor man som kunde får besked, hvis for-
bruget af vand er unormalt. I dag ringes kunden op, såfremt det konstateres, at der er en lækage-
alarm. Siden starten i 2015 er der foretaget ca. 40 opkald. Dette kan skaleres til ca. 30 opkald for 
hver 1.000 målere pr år. De fleste tilfælde handler om defekte toiletter eller en udendørs vandha-
ne, der løber. Fælles for episoderne er en meget stor grad af kundetilfredshed. 
 
  



 

Energi Viborg Vand A/S 

 Side 12 

6. Økonomi 
Som indledning på en vurdering af økonomien i projektet, er selskabets samlede økonomi for åre-
ne 2014 til 2018 vist skematisk herunder i tabel 6.1. Investeringerne vedrørende Apple og de tilhø-
rende tilslutningsbidrag er udeladt, da disse anses som ekstraordinære anlægsomkostninger. Drif-
ten har samlet set ligget på 12,53 mio. kr. Der er især investeret i vandværker mv. samt renoveret 
ledninger. Dette betyder, at EVV (drikkevandsforsyningen) i dag står med et forholdsvist nyt led-
ningsnet og moderne produktions- og distributionsfaciliteter, hvorfor det er muligt at reducere inve-
steringerne i eksempelvis ledninger og vandværker i en årrække, f.eks. hvis det alternativt ønskes 
at investere i fjernaflæste målere. Dette kan gennemføres uden at kompromittere kvaliteten af an-
læggene. 
  
 Drift 

 
mio. kr. 

Vand-
værker 

mv. 
mio. kr. 

Nye 
ledninger 
mio. kr. 

Renoverede 
ledninger 
mio. kr. 

Omk. til målere Indtægt 
 

mio. kr. 
 

mio. kr. 
 

Antal 

2014 13,65 2,53 0,94 5,90 1,13 1.464 24,15 
2015 11,34 2,49 1,13 6,78 0,63 904 22,36 
2016 12,06 5,33 2,09 7,24 1,54 1.962 28,27 
2017 14,74 5,24 1,64 5,52 1,03 907 26,17 
2018 12,89 7,74 2,17 2,34 1,03 790 27,17 
Gns. 12,53 4,67 1,59 5,55 1,07 1.205 25,42 
Tabel 6.1: Økonomi i EVV i hovedtal for de seneste år. 
 
EVV har 15.593 mekaniske målere. Under forudsætning af, at de mekaniske målere har en levetid 
på 12 år, skal der årligt i gennemsnit skiftes ca. 1.300 målere. Set over de sidste 3 år har det ko-
stet ca. 1.000 kr. pr. måler alt inkl. at skifte målere på denne vis. Ud fra denne betragtning vil det 
over 16 år koste 23,3 mio. kr. med 1,5 % prisfremskrivning at drive en målerpark med mekaniske 
målere. 
 
Ovenstående under forudsætning af, at målernes alder er fordelt jævnt, hvilket ikke er tilfældet. I 
2020 er der således mere end 5.000 målere, der skal skiftes, såfremt de 12 års levetid gælder for 
de målere, der testes her.  
 
Det forventes, at de fjernaflæste målere får en levetid på 15-16 år svarende til batteriets levetid. 
Da der ikke er bevægelige dele i de fjernaflæste målere, forventes disse at skulle testes en gang i 
levetiden og herigennem tildeles enten 6 eller 9 år ekstra. Erfaringerne fra testlaboratoriet fra må-
lere opsat i 2010 - 2012 er, at alle de testede målere ligger inden for verifikationsgrænserne (+/- 2 
%), hvilket betyder, at de måler lige så præcist, som da de var nye. I forhold til de nye regler ville 
målerene blive tildelt 9 år mere. Dette medfører, at målerne kun skal testes en gang i levetiden. 
 
Sammenfattende kan følgende overslagsmæssige økonomi opstilles for projektet over 16 år sva-
rende til de nye måleres levetid. For følsomheden skyld er de som alternativt beregnet på 14 år. 

6.1 Mekaniske målere 
Såfremt der uændret fortsættes med mekaniske målere i EVV, vil den afledte økonomi heraf se ud 
som følger for de kommende år. 
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Figur 6.1: Udgifter til me-
kaniske målere de kommende år. Med rødt den summerede udgift over 16 år 
Der bør være et sum tal for perioden. 
Forudsætningerne er, at målere udskiftes efter 12 år. De 5.002 målere, der skiftes i 2020 (inkl. 
2019-målerne) skal altså skiftes igen i 2032. 
 
I løbet af de 16 år der kigges på, skal denne store mængde målere således skiftes 2 gange. Det 
betyder, at der i løbet af de 16 år skal skiftes 23.900 målere. Målere opsat efter 2019 er holdt ude 
af regnskabet. 
 
I gennemsnit set over alle årene skal der regnes med 1,3 mio. kr. til at vedligeholde målerparken, 
men i 2020 kommer der en ekstra udgift som ses ovenfor. 

6.2 Fjernaflæste målere 
Hvis det besluttes at skifte alle målere i 2020 vil der være en stor omkostning det første år, efter-
fulgt af en årrække med små eller ingen omkostninger til at udskifte målere. Efter 9 år skal ca. 650 
målere indsendes til test, hvilket forventeligt giver en omkostning på ca. 1. mio. kr. i 2029. 
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Fig 6.2: Udgifter til fjernaflæste målere. Med rødt den summerede udgift over 16 år. 
 
Udgifter til hosting af data og drift af kundeweb med mere er skønnet til 0,3 mio. kr. pr. år. Dette er 
udgifter, der ikke er relevante med de mekaniske målere. 
 
Samlet set forventes projektet at kunne gennemføres for ca. 26,7 mio. kr., hvorfor beløbet er an-
vendt i beregningerne. Med erfaringstal fra Herning måske så lavt som 26 mio. kr. 

6.3 Finansiering 
I princippet er der følgende modeller til gennemførsel og finansiering af projektet: 
 

1. Projektet gennemføres over flere år uden lånoptag. Projektet gennemføres som in-house 
ydelse 

2. Projektet gennemføres hurtigt. Der optages et lån, som afdrages lineært over målernes le-
vetid. Der bruges eksterne montører 

3. Projektet gennemføres hurtigt. Der optages et lån, som afdrages over en kortere årrække. 
Der bruges eksterne montører. 
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Ad 1 
Modellen sikrer en høj beskæftigelse i selskabet, men vil medføre, at der forløber ca. 5 år, inden 
de fulde fordele af de fjernaflæste målere kan høstes. Det kan ikke afvises, at projektprisen bliver 
højere ved denne model, alene som følge af den lange tidshorisont. Sårbarheden overfor opsigel-
ser blandt nøglemedarbejdere bliver høj. 
 
Ad 2 
Modellen sikrer, at der er fuld klarhed over økonomien i projektet og de midler, der årligt bindes til 
afdrag er reducerede. De samlede renteomkostninger bliver højere end ved model 3. Det kan væl-
ges at justere investeringerne i de øvrige anlæg i selskabet tilsvarende ned, således at der er ba-
lance mellem indtægter og udgifter. 
 
Ad 3 
Der reduceres kraftigt i investeringerne i selskabets øvrige anlæg. De sparede midler bruges til 
afdrag på lånet. Dette medfører, at de samlede renteudgifter bliver minimeret. Ved at benytte den-
ne model, kan det blive nødvendigt at reducere i medarbejderstaben blandt de udførende. Denne 
reduktion kan ske ved at overflytte personalet internt i selskabet til projekter i fx spildevandsafde-
lingen i en periode. 
 
Umiddelbart vurderes model 1 at være det mindst fordelagtige alternativ og model 3 det mest for-
delagtige for selskabet, da der de seneste år som nævnt er investeret massivt i produktions- og 
distributionsanlæg, hvorfor der herefter ses nærmere på denne model. 
 
Såfremt det ønskes at gennemføre projektet inden for kort tid, f.eks. i løbet af 2020, er det nød-
vendigt at optage lån. Da både ledningsnet, vandværker og trykforøgere er i god stand kan et ar-
bejdsbudget for de kommende år se ud som følger. Investeringsbudgettet på vandværker og rein-
vesteringer i ledningsnettet reduceres som vist i tabel 6.2. Nye ledninger forudsættes i 2020 og 
2021 at ligge på et relativt højt niveau som følge af byggemodning af Taphede, hvorefter niveauet 
reduceres. 
 
 Drift 

 
mio. kr./år 

Vandvær-
ker mv. 

mio. kr./år 

Nye lednin-
ger 

mio. kr./år 

Renoverede 
ledninger 
mio. kr./år 

Afdrag 
målere 

mio. kr./år 

 
Indtægt 

mio. kr./år 
2020 12,5 1,5 2,0 3,5 6,5 26,00 
2021 11,9 1,5 2,0 3,5 6,8 25,75 
2022 11,8 1,5 1,6 3,5 7,1 25,50 
2023 11,7 1,5 1,6 3,5 6,8 25,25 
2024 11,6 1,5 1,6 3,5 (6,8) 25,00 
Tabel 6.2: Arbejdsbudget for årene 2020 til 2024. Det forudsættes, at driften reduceres med ca. 0,6 mio. i 
2021, og herefter med 1 % årligt. Indtægten reduceres med 1 % årligt.  
 
Det ses af tabel 6.2, at der allerede kan ske tilbagebetaling af lånet til investeringen over en 4 årig 
periode. 
 
De reducerede investeringsbudgetter, som ses overfor, vil ikke have en negativ indflydelse på 
drikkevandssikkerheden, da vandværker osv. fremstår nyrenoverede. 
 
Det vurderes, at overgangen til fjernaflæste målere vil medføre en besparelse på 0,6 mio. kr. pr. år 
i administrationen. Besparelserne stammer fra effektiviseringer i forbindelse med årsafregningen 
og flytteopgørelser mv. Herudover er indlagt et generelt mål om løbende at reducere driftsomkost-
ningerne med 1 % pr år. 
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Med de reducerede reinvesteringer i ledningsnettet og vandværker mv. overføres de sparede mid-
ler til målere, hvilket i realiteten betyder afdrag på lånet. 
 
Med de reducerede arbejdsbudgetter på vandværker mv. samt det reducerede behov for renove-
ring af ledninger, kan det blive nødvendigt at overføre medarbejdere til andre selskaber i koncer-
nen eller i værste fald reducere i medarbejderstaben, som forestår disse opgaver. Særligt hvis der 
samtidigt sker en nedgang i antallet af udstykninger. 
 
De seneste år er der brugt 1,07 mio. kr. pr. år i gennemsnit på målere. Udgifterne dækker alt, hvad 
der har med målere at gøre, bortset fra udgifterne til test af målere. Som nævnt vil dette beløb sti-
ge i 2020, hvor mange målere forventes at skulle udskiftes som følge af unøjagtighed. 
 
En sammenfattende økonomioversigt ses herunder. Projektet lånefinansieres og afskrives over 
målernes levetid. Beregningsmæssigt gør det projektet en smule dyrere end beskrevet under mo-
del 3, hvor gælden afdrages hurtigt, og skal således betragtes som et konservativt skøn. 
 
 

 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 
Investering 26,7 mio. kr. 26,7 mio. kr. 26,7 mio. kr. 26,7 mio. kr. 
Rente 2 % 2 % 1 % 1 % 
Afskrivningsperiode 
Levetid 

14 år 16 år 14 år 15 år 

Ydelse/afskrivning pr. år 2,2 mio. kr. 2,0 mio. kr. 2,0 mio. kr. 1,9 mio. kr. 
Udgift til mekaniske målere 1,3 mio. kr. 1,3 mio. kr. 1,3 mio. kr. 1,3 mio. kr. 
Test af målere     
Besparelse i administration 0,6 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,6 mio. kr. 
Samlet økonomi/ år 0,3 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0,1 mio. kr. 0 
Tabel 6.3: Projektøkonomi 
 
I tabel 6.3 herover ses projektøkonomien. Der er lavet 4 scenarier med 2 forskellige rentesatser og 
2 forskellige løbetider blot for at se, hvor følsom projektet er i forhold til ændringer heri. Med en 
afskrivningsperiode på 15 år og en rentesats på 1 % er der økonomisk balance. I de øvrige scena-
rier er der en beskeden merpris på op til 0,28 mio. kr./år. Sammenholdt med de positive forbedrin-
ger fjernaflæste målere medfører, er dette en acceptabel merpris. 
 
Med de lave rentesatser, der er i øjeblikket, er der i alle scenarier en god projektøkonomi, som kun 
vil blive bedre med en kort afdragsperiode som beskrevet i model 3. 
 
Såfremt lånet afdrages hurtigt, vil de sparede renter forbedre ovenstående beregninger med op til 
0,2 mio. kr., hvilket i scenarie 2 - 4 vil medføre positiv økonomi af projektet. 
 
Det bemærkes, at ved anvendelse af lån med kommunegaranti, skal der til selve lånets rente til-
lægges 0,5 % i garantiprovision. 
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7. Tekniske muligheder for fjernaflæsning 
I følgende afsnit beskrives de kendte muligheder, der er for dataoverførsel fra fjernaflæste målere 
hos kunden til Selskabets database. I forbindelse med udbuddet får de bydende mulighed for at 
bringe alternativer i spil, så listen er ikke udtømmende. 

7.1 Radionetværk  
Denne løsning kendes fra pilotprojektet i Kølvrå, samt f.eks. Vestforsyning, Skanderborg Forsy-
ning, Assens Forsyning, Herning Vand og flere andre. Der opstilles en række koncentratorer, som 
opsamler data fra de vandmålere, der findes i nærheden. Målere i tyndt befolkede områder og må-
lere i brønde/kældre kan udstyres med ekstra antenne og repeater for at kunne nå frem til koncen-
tratorerne. 
 
Koncentratorer kan sende data hjem enten f.eks. ved udnyttelse af fiber eller anden teknologi. 
 
Selve dataopsamlingsnetværket optimeres i forhold til den hjemtagningsfrekvens, der ønskes. Ge-
nerelt er det sådan, at jo højere frekvens der ønskes, jo flere koncentratorer, repeatere og anten-
ner er nødvendige. Dette medfører en udgift til etablering, men vil også gøre driften dyrere. 
 
Det er derfor vigtigt at balancere ønsket til hjemtagningsfrekvens i forhold til den økonomi, der er 
forbundet hermed, og i øvrigt være klar over, at såfremt der vælges radiokommunikation, kan vejr-
situationen have indflydelse på, hvor godt signalerne kan opfanges. 
 
Det bemærkes, at der er etableret et sådant netværk til hjemtagning af data fra Energi Viborg-
koncernens fjernaflæste elmålere, og her er det ganske få målere, som ikke hjemtages dagligt. Det 
er muligt at eftermontere et modul i elmåleren og få data sendt hjem sammen med elmålerens da-
ta. Dette vil i givet fald kunne reducere behovet for koncentratorer, men vil samtidig skabe en af-
hængighed og i øvrigt bidrage til kompleksiteten af systemet. I forbindelse med et udbud vil det 
blive afklaret, om vandmåleren kan kommunikere direkte med det eksisterende radionetværk, hvil-
ket kan reducere behovet for nye koncentratorer. 
 
De fleste kendte fjernaflæste målere baserer aflæsningen på radioteknologi i form af et dedikeret 
netværk med egen frekvens. Det gælder eksempelvis Kamstrup, Diehl, Ipearl, som er elektriske 
målere baseret på enten ultralyd eller magnetisk induktion.  

6.2 Powerline 
Elselskaberne bruger i stor udstrækning Powerline som kommunikationsform (afhængigt af måler-
type). Her anvendes kobberkablerne til at overføre data. En mulighed er at lade vandmåleren sen-
de til elmåleren og tage data hjem den vej, hvilket benyttes flere steder. Det er også muligt at ind-
gå i et samarbejde med fjernvarmeselskaberne, hvilket bl.a. er sket i Silkeborg, hvor hjemtagnin-
gen er fælles (og hvor forsyningen driver både vand- og fjernvarmenettet). 
 
Dette er kun relevant i områder uden for Net8800’s (tidl. Energi Viborg Elnet)’s forsyningsområde, 
da Net8800 benytter et radionetværk til dataopsamling.  
 
Såfremt data hjemtages i samarbejde med en anden forsyningsart, er det nødvendigt at afklare 
ejerskabet af data. I 2012 blev det undersøgt, om Eniig kunne levere data, hvilket var muligt, men 
til en relativ høj pris. 
 
Mulighederne skal forfølges, men kontrollen over egne data foretrækkes som udgangspunkt, lige-
som der ikke er klarhed over, hvordan persondataforordningen spiller ind i denne sammenhæng. 
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7.3 Point-to-Point kommunikation 
En nyere kommunikationsform hedder Sigfox og benytter sig af eksisterende infrastruktur til mobil-
telefoni. Der sendes små datapakker, hvilket egner sig godt til datapakker fra vandmålere. 
 
Fordelen med teknologien er, at det ikke er nødvendigt at etablere kommunikationsnetværk, men 
til gengæld vil der typisk skulle betales et gebyr for hver datapakke, der sendes. 
 
Sigfox kan være relevant i områder med spredt bebyggelse, hvor både opbygningen og driften af 
et radionetværk må formodes at være dyrt. Der er dog ikke mulighed for at aflæse disse målere 
med håndterminal, og derfor er man afhængig af, at teknologien virker. 
 
I denne kommunikationsform skal der indgås aftale med en tredjepart, hvor afregningen typisk 
sker pr. målepunkt. Set i forhold til radionetværk er der således en ekstra aktør involveret. 
 
Et ønske om stor datatæthed kan påvirke driften meget, hvis der betales en afgift pr datapakke. 
Dette afklares i forbindelse med udbuddet, ligesom mulighederne i et nyt 5G net kan afdækkes. 
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8 Leverandører og udbudsform  
På det danske marked findes minimum tre producenter, som har en fjernaflæst vandmåler, der kan 
benyttes i projektet. Hvad angår kommunikationsdelen, kan der være mange flere, da nye kom-
munikationsformer betyder, at teleselskabernes mobilmaster kan komme i spil. 
 
Den dominerende spiller er fortsat Kamstrup, men et udbud må afklare, hvem der skal levere må-
lere mv. til projektet. 
 
Selskabet forventer at knytte en ekstern rådgiver til et udbud af fjernaflæste målere. Rådgiveren 
skal have erfaring med tilsvarende fra andre forsyninger, og skal kunne rådgive selskabet om den 
bedst egnede udbudsform for selskabet. Udbuddet skal udformes som et EU-udbud, idet tærskel-
værdien for sådanne ydelser overskrides. 
 
Af hensyn til lokale firmaer kan det overvejes at opdele udskiftningen af målere i mindre områder, 
således at det ikke kun er store specialiserede virksomheder, der kan byde på denne del. Det kan 
dog vise sig vanskeligt for lokale virksomheder at konkurrere med specialistvirksomheder. 
 
En model, hvor EVV kun køber og ejer målerne, men hvor kommunikationsdelen ikke er EVV’s 
ejendom, er også mulig. Kommunikationsdelen skal derfor udformes som et funktionsudbud, hvor 
platformen er underordnet, så længe specifikationerne overholdes. 
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9. Udviklingen med fjernaflæste målere i Danmark 
Blandt de vandselskaber, der indberetter data til DANVA’s benchmarking, stiger andelen af fjernaf-
læste målere. I 2016 var 37 % af målerne fjernaflæste, mens det i 2017 er 46 % af målerne, der 
kan fjernaflæses. Både rene vandselskaber og multiforsyninger har opsat fjernaflæste målere.  
 
Blandt de større forsyninger i nærheden af Viborg har Herning Vand, Silkeborg Forsyning og Bjer-
ringbro Vand gennemført overgangen til fjernaflæste målere. Verdo er i færd med at udskifte måle-
re, mens Skive Vand forventer at udskifte til fjernaflæste målere indenfor de kommende år.  
 
Herning Vand har installeret 17.013 målere hvorfra der hjemtages timeværdier via radionetværk. 
IoT teknologi blev undersøgt men fravalgt pga. begrænsninger i datapakkerne. Et samarbejde med 
elselskabet i området blev overvejet, men fravalgt, da dette dels komplicerede projektet, dels skab-
te et uønsket afhængighedsforhold. Hjemtagningsfrekvensen er 99,8 %. Projektet blev udbudt i tre 
dele: Måler og kommunikationsnet, booking af målerskift og målerskifte. Projektet blev gennemført 
over ca. 1,5 år, med en pris på 1.650 kr. pr. måler. Generelt var der få problemer med dårlige in-
stallationer, men der blev brugt en del tid på montage af eksterne antenner, delvist som følge af 
krav om høj hjemtagelsesprocent. Overgangen til fjernaflæste målere har givet et markant løft i 
forhold til kundeservice, og det er tanken på længere sigt at anvende data til styring af vandvær-
kerne, da forbruget vil blive kendt i langt større detaljer end i dag. 
 
Anvendelse af fjernaflæste målere er blandt de mindre forsyninger relativt udbredt. Flertallet har 
ikke etableret kommunikationsnet, men vælger en drive-by løsning. Sigtet er således at lette ar-
bejdet i forbindelse med afregning, samt at kunne afgøre tvivlstilfælde f.eks. i forbindelse med 
vandspild osv. 
 
Generelt er der i branchen et ønske om at levere en bedre service til kunderne. I denne sammen-
hæng er der mange muligheder i fjernaflæste målere. Særligt den overvågning af forbruget, der er 
mulighed for, vægtes højt. Tidligere har en række forsikringsselskaber giver nedslag på husforsik-
ringen, såfremt vandmåleren overvåges. Om dette stadig er udbredt er ikke undersøgt her, men 
tidligere har der været tale om en rabat i størrelsesorden 500 kr./år. 
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10. Lovgivning omkring vandmålere og fjernaflæsning 
Der er krav om, at der i alle boligenheder etableret efter 2014 skal være mulighed for individuel 
måling af vandforbruget. Såfremt vandinstallationerne i en bestående boligmasse fornyes, skal der 
ligeledes være mulighed for at måle forbruget individuelt. Der er dog ikke krav om, at det skal være 
vandselskabets vandmåler, der monteres. 
 
Vandselskabets vandmålere skal kontrolleres første gang 9 år efter opsætning. Afhængigt af test-
resultaterne skal målerne gentestes efter enten 9, 6 eller 3 år. 
 
Der er uklarhed om reglerne for aflæsning af målerne i forhold til, om kunderne skal orienteres 
herom på forhånd. Det synes klart, at det ikke er lovligt at indsamle flere data, end der er behov for 
i forhold til at opfylde formålet med målerne. Hvis formålet alene er årsafregning, må der eksem-
pelvis ikke indsamles døgnværdier. Men hvis formålet også er driftsoptimering og lækageovervåg-
ning, er døgnværdier nødvendige, men ikke nødvendigvis timeværdier. 
 
Da data fra vandmåleren (og andre forbrugsmålere) kan misbruges, er det vigtigt at sikre både den 
enkelte måler og databasen med målerdata mod uautoriseret aflæsning bedst muligt. 
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