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Hvorfor er DFH vigtig?
•

Kravene fra myndighederne til fjernvarmeselskaber stiger
hele tiden. Særligt for de mellemstore og små selskaber er det
vanskeligt at overkomme de stigende myndighedskrav.

•

Samarbejder med myndighederne, som er glade for DFH

•

DFH hjælper medlemsselskaberne med at være lovmedholdelig
og være betrygget ved at der er orden i tingene.

•

Medlemsselskaberne har behov for at kunne opnå hjælp med
overholdelse af nye regler og være lovmedholdelige.

•

DFH højner kvaliteten af hele sektorens løsning af
myndighedsopgaver.

•

Da ikke alle har dette behov skal hjælpen ikke finansieres
over kontingentet.

•

Ydelser fra DFH er et supplement til den medlemsservice DFJ
yder for kontingentet.
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Aktuelt behov for DFH
•

Alle fjernvarmeselskaber, der har anlæg på 5 MW eller derover
til træbiomase eller på 20 MW eller derover til halm skal medio
marts 2022 indberette og dokumentere bæredygtighed
– det hjælper DFH med.

•

Alle fjernvarmeselskaber skal levere Fjernvarmedeklaration
sammen med årsopgørelsen – det hjælper DFH med.

•

Alle fjernvarmeselskaber skal overholde GDPR reglerne og

IT-sikkerhed for persondata – det hjælper DFH med.
•

Tilbud om at komme med inden 30. november 2021

•

Basisbeløb for 2021 = 0 kr. og for 2022 er til ½ pris

•

Læs meget mere på www.dfhservice.dk
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Hvad er DFH?
•

DFH er et branchefællesskab, for fjernvarmeselskaber.

•

DFH arbejder efter ønske fra og aftale med DFJs bestyrelse.

•

DFH har selvstændig bestyrelse med formand udpeget af DFJ
bestyrelsen.

•

DFH starter med 3 ydelser, og vil fra 2022 tilbyde flere ydelser.

•

DFJ leverer direktør og medarbejdere til DFH mod
timebetaling – ingen ansatte i DFH.

•

DFH styrker fjernvarmeselskabernes relation til DFJ, når de
får flere opgaver løst.

•

Relation til DFH skal være en del af arbejdet i DFJ.

•

DFH har ikke egne ansatte og vil købe bidrag bredt rundt i
sekretariatet – det er en sag for de fleste.
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IT-platform til administration – fælles princip
Myndighederne

Fælles IT-platform
Medlemsselskaber

Rapportering

Fælles ekstern
audit
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Hvad får selskaberne?
•

DFH hjælper fjernvarmeselskaber med at gøre det nemmere
at opfylde krav fra myndighederne.

•

Fjernvarmeselskaberne vælger selv, hvilke ydelser de
ønsker at få hjælp til.

•

Betaling for valgte ydelser – ud fra nonprofit princippet.

•

Fælles IT-platform specialudviklet til hver ydelser.

•

Nye ydelser udvikles løbende sammen med fjernvarmeselskaberne f.eks. Årshjul kommer i 2022.

•

DFJ leverer rutine og indsigt med relation til DFJs øvrige
opgaver og medlemsservice.

•

Fælles kvalitetssikring, verifikation, auditering og
indberetninger.

•

Lavere omkostning for alle, når vi er mange.
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Ydelser fra DFH – service under udvikling

Biomasse-administration

Fjernvarmedeklaration

Beredskabsarbejde

GDPR / IT-sikkerhed

Nyt lovkrav: Indsamle alle

Nyt lovkrav: Udarbejdelse af

Nyt lovkrav: Systematisere og

Hjælp til og vedligeholdelse af

dokumenter, rapportering og

deklaration med CO2-

dokumentere selskabernes

dokumenter samt fælles

fælles auditering

ækvivalenter mv til kunderne

beredskab

auditering
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Forretningsmodellen
Andel

Andelskapital betales én gang til kapitalisering af
selskabet. Beløb opgøres ud fra TJ-varmelevering og
størrelse i DFJ.

Basis

Basisbeløb betales af medlemmerne til IT-platformen.
Fra 2022 inkl. et Årshjul for alle tidsfrister. Beløb opgøres

jf. størrelse i DFJ. Prisen er nonprofit.

Opgave

Opgavebeløb betales ud fra valgte ydelser. Opgøres jf.
størrelse (TJ) eller kapacitet fx MW og vil variere afhængig
af opgaverne. Prisen er nonprofit.

Se alle priserne i prisbladet
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Eksempel med mindre
træflisværk – hvad koster det?
Selskab i GP III, 150 TJ varmelevering og >10 MW flis kedel

Intro tilbud
•

Andelskapital (én gang)

•

Basisbeløb (årligt fra 2023)

•

Opgavebeløb (årligt fra 2022)

4.000 kr.
10.000 kr.

•

Biomasse

•

Fjernvarmedeklaration

2.500 kr.

•

GDPR, persondata

8.000 kr.

5.000 kr.

10.000 kr.

Nonprofit priser, der reguleres årligt. Prisblad www.dfhservice.dk
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Screendump af den nye
hjemmesides forside

www.dfhservice.dk
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Tak for opmærksomheden

Biomasse-administration

Fjernvarmedeklaration

Beredskabsarbejde

GDPR / IT-sikkerhed

Mette Louise Wätzold Bjørnlund

Emil Bøilerehauge

Kim Behnke

Susanne Fløjgaard

4013 9708

2156 9751

2495 4640

3070 2989

kontakt@dfhservice.dk – www.dfhservice.dk
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