
Få styr på lovens krav – lad ista stå for 
stikprøvekontrol af dine energimålere 
Undgå ubehagelige overraskelser. Lad ista stå for kontrolmanual og stik-
prøvekontrol af dine energimålere, så de lever op til lovens krav.
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Sikkerhed for lovlige målere
For at sikre at ejendommens energimålere altid overholder 
de krævede tolerancer, skal målere, der typisk har været i 
drift i 6 år, gennemgå en stikprøvekontrol og hvert år have 
udarbejdet en kontrolmanual. En opgave, som kræver både 
systematik og overblik.

Lad ista stå for det praktiske
Med en aftale med ista, behøver du ikke holde styr på 
detaljerne. Vi står for det praktiske med hvornår og hvor 
mange målere, der skal kontrolleres, udskiftning af målere, 
sørger for at målerne kontrolleres på et akkrediteret måler-
institut og udarbejder kontrolmanualen. Du får løbende en 
status og får årligt tilsendt en opdateret kontrolmanual. 

Så er der styr på lovgivningen 
Lader du ista stå for arbejdet, har du sikkerhed for, at dine 
målere lever op til gældende lovgivning. Vi udfører kon-
troller og manualer iht. Sikkerhedsstyrelsens bekendtgø-
relser  og vejledninger om „måleteknisk kontrol af målere, 
der anvendes til måling af forbrug i varmeanlæg.“

Hvad kræver det?
Alt det kræver er, at målerne er tilgængelige og at der er 
brugbare afspærringsventiler ved hver måler.

Vil du vide mere?
Kontakt os på 77 32 33 00 hvis du vil vide mere om stik-
prøvekontrol og kontrolmanual på energimålere.

Fordele ved istas kontrolmanual og stikprøvekontrol

	Sikkerhed for at lovens krav til energimålere overholdes
	Let administration – ista står for alt det praktiske
	Automatisk orientering om status og kontrolmanualer
	Betaling via årlig opkrævning

Overholder dulovgivningen?
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