Vejledning til ”Elektronisk indberetning af energispareaktiviteter”
Det er muligt via ”Finans-og Forbrugerprogrammet” (FOF) elektronisk at indberette de
energispareaktiviteter, der er registreret i programmet.
Der kræves en åben internetforbindelse, før en indberetning kan foretages.
Det beskrives i det efterfølgende, hvorledes indberetningsproceduren gennemføres.
1. Tilmelding af værket til Indberetningsdatabasen
Før en elektronisk indberetning kan foretages, skal værket tilmelde sig til
Indberetningsdatabasen, der er beliggende i Kolding. Tilmeldingen sker elektronisk og
kan ske ved at tilgå menupunktet ”Energispareaktiviteter|Indberetning. Flg.
skærmbillede fremkommer

Selve tilmeldingen foretages ved at aktivere knappen ”Tilmelding”.
Efter tilmelding vil der fremstå en linie af typen ”Tilmelding – Direkte indberetning” og
med status som ”Valideret – OK-”. Såfremt dette ikke er tilfældet, er der sket en fejl og
DFF|EDB kontaktes. At tilmelding har status som ”Indlæst – OK” betyder, at den
information, der er blevet sendt til indberetningsdatabasen har korrekt opbygning.
Efterfølgende vil indberetningsdatabasen kontrollere for om værket rent faktisk kan
oprettes i databasen. Dette er kun muligt, såfremt der ikke i forvejen er oprettet et
værk med det pågældende CVR-nummer.
Bemærk: Tilmelding skal godkendes manuelt af Dansk Fjernvarme/DFF-EDB,
hvorfor man skal regne med en ekspeditionstid på 1-2 arbejdsdage.
BEMÆRK: Det kræves, at der er udfyldt korrekt CVR-nummer samt Firmanavn.
CVR-nummer skal være indtastet i skærmbilledet Indstillinger|Firmaoplysninger under
fanebladet ”Aftaler” i feltet ”Værkets SE nummer”. Firmanavn skal være indtastet i
skærmbilledet Indstillinger|Firmaoplysninger under fanebladet ”Adresse” i feltet ”Navn”

2. Indberetning af energispareaktiviteter
Indberetning skal foretages 1 gang årligt.
Der låses dog for indberetning umiddelbart efter at Dansk Fjernvarme har videregivet
indberetningen til Energistyrelsen. Derfor anbefales det at overholde deadline.
Ifald man ikke får indberettet, vil de registrerede indberetninger dog medkomme ved
næste indberetning, så der går intet tabt.
Indberetning foretages ved at tilgå menupunktet Energispareaktiviteter|Indberetning.
I fald værket har foretaget en tilmelding, der er blevet accepteret af
indberetningsdatabasen, vil det være muligt at aktivere knappen ”Ny Indberetning”

Indberetning foretages ved at aktivere knappen ”Ny indberetning”. Herved fremkommer
nedenstående dialogboks.

Programmet beregner ud fra computerdato indberetningsperioden, samt hvilke
skemaer, der medtages. Det eneste brugeren kan vælge er hvilken enhed, man ønsker
at indberette i, samt om man ønsker at udføre en test eller indberette direkte med det
samme.

Bemærk: Det anbefales at der udføres en test før en egentlig indberetning foretages.
Dvs. foretag først en kørsel, hvor checkboksen” Kun test. Indberetning foretages ikke”
er vinget af.
Efter aktivering af ”OK”-knappen tilbydes udskrift af indberetningsskemaet. De enkelte
indberetninger kan dog altid genudskrives på et senere tidspunkt
3. Eventuelle rettelser til allerede indberettede energispareaktiviteter
I fald man ønsker at foretage rettelser til allerede indberettede energispareaktiviteter,
kan dette lade sig gøre så længe indberetningsdatabasen er åben for indberetninger
En rettelse foretages i skærmbilledet Energispareaktiviteter|Indberetning.
Indberetningen, der ønskes ændret, markeres i listen. Herefter aktiveres knappen
”Fortryd indberetning”.
Herefter kan man foretage de efterfølgende registreringer i energisparesagerne.
Bemærk: Efter sletning skal der indberettes på ny.
Opsætning af system til manuel indberetning
I fald værket ikke kan indberette elektronisk fra systemet, men skal indberette via
hjemmesiden, skal der opsættes en systemparameter i systemmiljø.

Ved ”Manuel Indberetning” skal der være markeret i den nedtonede checkbox vist i den røde
elipse. Ifald der ikke er markering i checkboksen, kan status ændres ved at aktivere knappen
”Ændre Indberetningsmetode”.

