
Smileyordning til 
egenkontrol

- en hjælp til forsyningsselskaberne…

Flowtemadag/CLM Erfa-gruppemøde 27/11/2018



Baggrund
Den nye bekendtgørelse giver forsyningsselskaberne 
metodefrihed til hvordan de vil sørge for, at deres målere 
overholder kravene.

Uanset hvilken metode der vælges, så har forsyningsselskaberne 
behov for at kunne dokumentere overholdelse af kravene.

FORCE Technology er i færd med at etablere en frivillig 
smileyordning, som – nemt og effektivt – kan hjælpe 
forsyningsselskaberne med at dokumentere overfor myndigheder 
og forbrugere, at de overholder reglerne.



Smileyordning
Ordningen bliver baseret på audit af forsyningsselskabets 
system til egenkontrol.

Ordningen bliver udarbejdet i samarbejde imellem personale fra 
FORCE Technology med stor auditerfaring og repræsentanter for 
forsyningsselskaberne.



Idéer til smileyordning… (1)
1. Én gang om året bliver forsyningsselskabet besøgt at en 

kompetent person fra FORCE Technology.
2. Denne person gennemfører en audit af det kontrolsystem, som 

forsyningsselskabet har etableret.
3. Som auditkriterium anvendes bekendtgørelse 582 af 28/05/2018 

”Bekendtgørelse om anvendelse af måleinstrumenter til måling af 
forbrug af vand, gas, el eller varme”.

4. Der arbejdes ud fra en tjekliste, som garanterer at overholdelse af 
alle punkter sikrer, at vandleverandørens kontrolsystem er 
implementeret, er effektivt og at det vedligeholdes.



Idéer til smileyordning… (2)
5. Den første audit varer 1 dag.
6. Efterfølgende audits kan udføres på ½ dag.
7. Forsyningsselskabet tildeles én af tre smileys: 

a) Glad smiley.
b) Neutral smiley.
c) Sur smiley.



Idéer til smileyordning… (3)
8. Den glade smiley tildeles, hvis alt er som det skal være.
9. Den neutrale smiley tildeles, hvis der er mindre alvorlige ting, 

der skal rettes.
10.Den sure smiley tildeles, hvis der er mere alvorlige ting, der 

skal rettes.
11.Hvis et forsyningsselskab ved tre på hinanden følgende 

besøg har fået en glad smiley, nedsættes besøgsfrekvensen.
12.FORCE Technology vedligeholder en database på sin 

hjemmeside, hvor alle kan slå op og se, hvorledes et 
forsyningsselskab performer.



Status
Vi er stadig på idé-genererings-stadiet.

De første møder imellem FORCE og forsyningsselskaber er lige afholdt 
– torsdag og fredag i sidste uge.

Er du interesseret i at deltage i / få indflydelse på arbejdet, så kan du 
kontakte mig på pmo@force.dk eller tlf. 2269 7529.

mailto:pmo@force.dk
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