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Myndighedsindberetninger
•

Der bliver tale om en årskalender som menu system, med tilog fravalg, der giver overblik.

•

Indberetninger til myndigheder
•

Energistyrelsen – med mange indberetninger

•

Forsyningstilsynet

•

Kommunen

•

Miljøstyrelsen

•

Skattemyndigheder m.v.

•

Samlet overblik – med central opdatering.

•

Fritekst til opgavebeskrivelse

•

Nem adgang til tidligere års indberetninger.

•

Alt samlet på et fælles sted.
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Årskalender - indberetninger
•

Ydelse til alle DFH selskaber, som en del af Basisaftalen.

•

Ydelsen styrker relationen mellem DFH og selskaberne.

•

Er en oplistning af alle myndighedsindberetninger for
fjernvarme og kraftvarme, med frister.

•

Etableres som menulister, der afkrydses efter relevans.

•

Besked forud for frister for indberetninger

•

Central funktion for ændringer af datoer.

•

Planen:
•

at være klar med ydelsen i Q4 2022
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Beredskab
•

Ny ydelse til salg for nuværende og kommende selskaber.
Potentiale på op til 300 selskaber.

•

Baseres på ny lovgivning – virkning fra 2023.

•

Ydelsen er administration af kæden:
Dokumentation

Kvalitetssikring

Verifikation

Auditering

Rapportering

•

Genbrug af en række allerede udviklede processer

•

Kobles sammen med Årskalenderen

•

Planen:
•

at være klar med ydelsen i Q2 2023
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Gældende regler for el og gas

5

Beredskab – med inspiration
•

Beredskabsreglerne for fjernvarmen vil blive inspireret og
harmoniseret med el og gassektoren.

•

Klasse 1 (over 250.000 kunder), klasse 2 (over 40.000
kunder) og klasse 3 (under 40.000 kunder) selskaber.

•

Klasse 3 selskaberne skal ”kun” lave dokumentation. Her

kan DFH tilbyde hjælp.
•

NIS2-reglerne gælder kun for selskaber med mere end
50 ansatte og/eller en årlig omsætning på 10 mio. € i

koncernen.

6

NIS2 og CER direktiverne
•

CER-direktivet omhandler overordnet trusler, risici og
sikkerhedstiltag i det fysiske domæne.

•

NIS2-direktivet har til formål at styrke sikkerheden og
modstandsdygtigheden på cybersikkerhedsområdet.

•

En del af opfyldelsen af direktiverne er deltagelsen i
EnergiCERT for forebyggelse af cyberangreb.

•

Ny dansk Cybersikkerhedsstrategi for energisektoren fra Q2
2022. Her henvises også til EU reglerne.
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Beredskab er nye regler
•

Der findes beredskabslovgivning for el og gas.

•

Der findes NIS direktivet, der gælder for el og gas.

•

Det nye er at der kommer særskilt Beredskabslovgivning for
fjernvarmesektoren fra 2023.

•

NIS-2 direktivet vil også omfatte fjernvarmesektoren.

•

CER direktivet vil også gælde for fjernvarmesektoren.

Beredskabs
regler

•

NIS2
direktivet

CER
direktivet

Beredskabs
lovgivning

Det hele samles i et sæt fælles regler.
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DFH – ydelser inden for beredskabs-administration
Nem opsamling af dokumentation, og fælles auditering. Gælder fra 2023.
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CO2 overvågning
•

Ny ydelse for medlemsselskaber omfattet af CO2 regulering
og lovgivningen om CO2 overvågning og handel med kvoter
(20 MW)

•

Overvågning af gratiskvoter, forbrug af kvoter og behov for
køb af kvoter.
Dokumentation

Kvalitetssikring

Verifikation

Auditering

Rapportering

•

DFH skal have en administrationsløsning – ikke handel.

•

Rapportering til myndigheder og søge om kvoter.

•

Planen:
•

at undersøge potentialet for volumen bag ydelsen

•

at være klar med ydelsen i Q3 2023
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DFH – ydelsen inden for CO2 administration
Samling af data, CO2-kvoter, behov, planer og overvågning samt rapportering.

CO2
overvågning

CO2
kvoter
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Inkasso administration
•

Ydelse er et nyt tilbud til alle medlemsselskaber.

•

Forhandlet aftale med inkassobureau

•

Volumen giver bedre pris.

•

Fast pris for ydelserne, der er delt op i trin.

•

IT platform for direkte upload af sager og overblik over

fremgang.
•

Planen:
•

at undersøge og forhandle en attraktiv løsning

•

at være klar med ydelsen i Q4 2023
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Dokumentarkiv
•

Ydelse til alle DFH selskaber, som en del af Basisaftalen.

•

Ydelsen styrker relationen mellem DFH og selskaberne.

•

Ydelsen er en selvbetjeningsfunktion.

•

Digitale underskrifter – bliver en mulighed.

•

Upload af dokumenter/kontrakter i et elektronisk arkiv.

•

Funktion med påmindelse om udløb af aftaler.

•

Backup med tilstrækkelig lagerkapacitet.

•

Drøftes med Softværket før der udvikles løsning.

•

Planen:
•

at være klar med ydelsen i Q4 2023
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