Mulige fejlkilder til manglende indberetning
Der er konstateret fejl i opsætning af energisparemodul ved flere værker, der benytter
energisparemodulet. Disse fejl kan medføre manglende indberetning af afsluttede
energispareaktiviteter, hvorfor det på det kraftigste anbefales at værkerne gennemgår
opsætningen inden indberetning til indberetningsdatabasen foretages.
Fejlene er opstået i tilfælde af at værket har oprettet energisparesager og foretaget
registreringer før opsætningen har været i orden.
En test af opsætningen kan foretages ved at tilgå menupunktet Indstillinger|Systemmiljø og
aktivere fanebladet ”Energispareaktiviteter”. Nederst på fanebladet aktiveres knappen
”Test opsætning…”, hvorefter en test af den nuværende opsætning foretages.
Typiske fejl
1. Forbrugere er ikke tilknyttet korrekt sektor
Under opsætningen skal der før energimodulet benyttes angives nummer på en
ejendomsfaktor, der afgør hvilken sektor forbrugeren tilhører. Sektorerne er
Husholdning, Offentlig, Produktionserhverv og Handel & service.

Det er vigtigt at ejendomsfaktoren er eller bliver oprettet, samt at alle forbrugere
efterfølgende har tildelt en ejendomsfaktorværdi, der matcher en af værdierne for
Husholdning, Offentlig eller Erhverv. (I skærmbilledet ovenfor er Husholdning defineret
ved en ejendomsfaktorværdi =100, Offentlig=200, Produktionserhverv=310, Handel &
service = 320).

Bemærk: Den typiske fejl vil være at forbrugerne har fået tildelt værdien 0, hvorved
forbrugeren vil falde uden for de sektorer, der indberettes for, og dermed ikke vil blive
medtaget ved en indberetning. Forbrugere, der falder uden for kan typisk findes ved at
udskrive en navneliste, hvor der begrænses på værdi på ejendomsfaktoren.
2. Ufuldstændig eller forkert kobling mellem forsyningsformer og
Energisparemodulets Energiområder
Før der registreres energispareaktiviteter, skal der ligeledes laves en reference mellem
Energisparemodulets definitioner for Fjernvarme, Naturgas, Olie, el, kul, biomasse og
øvrig over til de i Forbrugersystemet oprettede forsyningsformer.

Der må ikke stå samme værdi i de 7 indtastningsfelter i den røde cirkel. Ydermere skal
numrene svare til nummeret til den refererende forsyningsform. Der skal være oprettet
forsyningsformer for Fjernvarme, Naturgas, Olie, El, Kul, Biomasse og Øvrig. Disse kan
kontrolleres under menupunktet Indstillinger|Småkartoteker|Forsyningsformer.
Bemærk: Kontroller at de syv forsyningsformer er oprettet, samt at forsyningsformens
Nr. svarer til det angivne under systemmiljø.
Man bør ligeledes kigge i manualen for Energispareaktiviteter!

