Vejledning til indberetning af brændselspriser.
Indberetningen af brændselsmængder og -priser er blevet opdateret sådan at det nu kommer til at foregå digitalt via indberetningssiden: http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/.
Den nye digitale indberetning afløser spørgeskemaet, der tidligere blev sendt ud med post
og nyhedsbrev. Formålet med den nye digitale indberetningsside er dels at gøre det lettere
at indberette brændselsmængder og -priser og dels at få flere fjernvarmeselskaber til at
indberette til statistikken.
Indberetninger af brændselsmængder og -priser danner grundlag for Dansk Fjernvarmes
Brændselsprisstatistik. Statistikken har til formål at opgøre priser for de brændsler og den
energi, der bliver købt af Dansk Fjernvarmes medlemmer samt at beregne de vægtede
gennemsnit af brændsels- og energimængder.
Reminder mail
En gang i kvartalet skal der indberettes til statistikken, fristen er fastsat til følgende datoer
for rapportering af det umiddelbart forgående kvartal:






28. januar
28. april
28. juli
28. oktober

Når der åbnes for indberetninger til kvartalet samt nogle dage før deadline udsendes en
mail til alle medlemmer af Dansk Fjernvarme, som gør opmærksom på at indberetning er
mulig. Den mailadresse, der modtager disse mails er den samme, som er registreret i
Dansk Fjernvarmes årsberetning. Det er muligt at ændre mailadresse når indberetningen
indsendes. Derudover gøres der opmærksom på det via Dansk Fjernvarmes medlemsnyhedsmail.
Log in
Den nye digitale indberetning kan tilgås direkte via følgende link:
http://braendsel.fjernvarmeindberetning.dk/. Derudover er det muligt at tilgå indberetningen
via http://fjernvarmeindberetning.dk/, hvor der er et link til indberetningssiden for brændselspriser. Der skal først logges ind på selve brændselsprisindberetningssiden ikke på
http://fjernvarmeindberetning.dk/, da du så skal logge ind to gange. Efter log in kommer
denne side:
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15. januar 2015
kcl

For at indberette klikkes der på de faner du ønsker at indberette for. Herunder gennemgås
de forskellige faner.
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Fyringsolie

Der er to indberetningsfelter under denne fane. Når du indberetter prisen på fyringsolie kan
det gøres ved to enheder, som skal vælges i drop down menuen. De to enheder er kr./1000
l og kr./l. Den købte mængde kan altså indberettes i liter eller 1000 l. Det er ikke muligt at
indberette brændværdien. Den er som standard sat til 10 MWh/1000l, hvilket kan omregnes
til 36 GJ/1000l.
Derudover er det muligt at indberette prisen inkl. eller ekskl. fragt. Hvis der betales en særpris for fragt, som ikke er inkluderet i brændselsprisen skal dette indsættes i det ekstra felt,
der fremkommer når du klikker ”Ekskl. fragt”.
Vær opmærksom på, at brændselsprisen skal indberettes uden afgifter og ekskl. moms.
Bioolie

Der er tre indberetningsfelter under denne fane. Prisen på bioolie kan indberettes i to enheder, som skal vælges i drop down menuen. De to enheder er kr./ton og kr./kg. Den købte
mængde kan indberettes i kg eller ton. I det tredje felt kan der indtastes en brændværdi
med enheden MWh/ton eller GJ/ton. Standardbrændværdien er 10,6 MWh/ton.
Derudover er det muligt at indberette prisen inkl. eller ekskl. fragt. Hvis der betales en særpris for fragt, som ikke er inkluderet i brændselsprisen skal dette indsættes i det ekstra felt,
der fremkommer når du klikker ”Ekskl. fragt”.
Vær opmærksom på, at brændselsprisen skal indberettes uden afgifter og ekskl. moms.
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Naturgas

Under denne fane er der otte felter, to færre end det tidligere var tilfældet. Prisen på naturgas kan indberettes i kr./Nm3 eller øre/Nm3 og det kan markeres om du har en fastprisaftale eller en gasspot-aftale. Transmission er en variabel pris, som indberettes i kr./Nm3 eller
øre/Nm3. Hvis du har månedlige betalinger for kapacitet/lager indberettes det i tredje felt.
Distribution indberettes også i kr./Nm3 eller øre/Nm3. Håndteringsbetaling til gashandler er
den pris det koster evt. at have en gashandler til at købe gas til værket. Enhederne er alle
kr./Nm3 eller øre/Nm3. Forbruget af gas ønskes oplyst for kraftvarme og kedler. Forbrug
kan indberettes i Nm3, MWh og GJ. Til sidst ønskes navnet på leverandøren oplyst.
Vær opmærksom på, at brændselsprisen skal indberettes uden afgifter og ekskl. moms.
Biogas

Der er fire indberetningsfelter under denne fane. Prisen på biogas kan indberettes ved to
3
enheder, som skal vælges i drop down menuen. De to enheder er kr./Nm og kr./MWh. Den
3
købte mængde kan indberettes i Nm eller MWh. I det tredje felt kan der indtastes en
3
3
brændværdi med enheden kWh/Nm . Standardbrændværdien er 6,5 kWh/Nm .
Det fjerde og sidste felt gør det muligt at indberette en pris for distribution med enheden
3
kr./Nm eller kr./MWh. Dette felt skal kun udfyldes, hvis der betales en særpris for distribution, som ikke er inkluderet i brændselsprisen.
Vær opmærksom på, at brændselsprisen skal indberettes uden afgifter og ekskl. moms.
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Halm

Der er tre indberetningsfelter under denne fane. Prisen på halm kan indberettes ved tre
enheder, som skal vælges i drop down menuen. De tre enheder er kr./ton, kr./MWh og
kr./GJ. Den købte mængde kan indberettes i ton, MWh eller GJ. I det tredje felt kan der
indtastes en brændværdi med enheden MWh/ton eller GJ/ton. Standardbrændværdien er
4,028 MWh/ton.
Derudover er det muligt at indberette prisen inkl. eller ekskl. fragt. Hvis der betales en særpris for fragt, som ikke er inkluderet i brændselsprisen skal dette indsættes i det ekstra felt,
der fremkommer når du klikker ”Ekskl. fragt”.
Vær opmærksom på at, brændselsprisen skal indberettes uden afgifter og ekskl. moms.
Flis

Der er fire indberetningsfelter under denne fane. Prisen på flis kan indberettes ved tre enheder, som skal vælges i drop down menuen. De tre enheder er kr./ton, kr./MWh og kr./GJ.
Den købte mængde kan indberettes i ton, MWh eller GJ. I det tredje felt kan der indtastes
en brændværdi med enheden MWh/ton eller GJ/ton. Standardbrændværdien er 2,6
MWh/ton. I det fjerde felt kan vandindholdet i brændslet indtastes.
Derudover er det muligt at indberette prisen inkl. eller ekskl. fragt. Hvis der betales en særpris for fragt, som ikke er inkluderet i brændselsprisen skal dette indsættes i det ekstra felt,
der fremkommer når du klikker ”Ekskl. fragt”.
Hvis du har forskellige typer flis med forskellige brændværdier og vandindhold skal du indberette en gennemsnitlig værdi.
Vær opmærksom på, at brændselsprisen skal indberettes uden afgifter og ekskl. moms.
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Træpiller

Der er tre indberetningsfelter under denne fane. Prisen på træpiller kan indberettes ved tre
enheder, som skal vælges i drop down menuen. De tre enheder er kr./ton, kr./MWh og
kr./GJ. Den købte mængde kan indberettes i ton, MWh eller GJ. I det tredje felt kan der
indtastes en brændværdi med enheden MWh/ton eller GJ/ton. Standardbrændværdien er
4,9 MWh/ton.
Derudover er det muligt at indberette prisen inkl. eller ekskl. fragt. Hvis der betales en særpris for fragt, som ikke er inkluderet i brændselsprisen skal dette indsættes i det ekstra felt,
der fremkommer når du klikker ”Ekskl. fragt”.
Vær opmærksom på, at brændselsprisen skal indberettes uden afgifter og ekskl. moms.
Købt energi fra:
Hvis fjernvarmeselskabet køber energi fra andre selskaber kan du klikke på de forskellige
kategorier herunder. Under hver af de forskellige kategorier er det muligt at indberette priser i kr./MWh og kr./GJ, samt at indberette mængder i MWh eller GJ.

Centrale kraftvarmeværker inkl. transmissionsselskaber
Hvis du køber varme fra centrale kraftvarmeværker skal det indtastes i denne rubrik. Derudover skal denne rubrik også udfyldes, hvis du køber varme fra fjernvarmeselskaber i
centrale områder heriblandt transmissionsselskaber.
Decentrale kraftvarmeværker
Denne udfyldes, hvis du køber varme fra decentrale kraftvarmeværker.
Affaldskraftvarmeværker
Denne udfyldes, hvis du køber varme fra et affaldsanlæg, som både producerer el og varme.
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Affaldsforbrændingsanlæg
Denne udfyldes, hvis du køber varme fra et affaldsanlæg, som kun producerer varme.
Kraftvarmeanlæg (biomasse el. biogas)
Denne udfyldes, hvis du køber varme fra et kraftvarmeanlæg, som er fyret med biomasse
eller biogas.
Varmeværk (biomasse el. biogas)
Denne udfyldes, hvis du køber varme fra et varmeværk, der er fyret med biomasse eller
biogas, som kun producerer varme.
Varme fra industri (inkl. overskudsvarme og varme fra forbrændinger)
Denne udfyldes, hvis du køber varme fra en industrivirksomhed. Dette kan både være
overskudsvarme fra forskellige processer, men også hvis virksomheden har anden varmeproduktion, som sælges som fjernvarme.
Efter indtastning
Når alt er indtastet klikkes der på ”Videre”. På den nye side skal du indtaste dit navn og din
emailadresse. Hvis du har nogle kommentarer til brændselsprisstatistikken generelt eller til
den nye digitale indberetningsside kan dette skrives i feltet ”Kommentar”.
Indsend
Når du har indtastet navn og emailadresse klikkes indsend. Hermed bliver indberetningen
indsendt til vores database og du får en kvittering for de indtastede oplysninger. Denne
kvittering vil også blive sendt til din email, hvis du har opgivet den.
Yderlige spørgsmål
Ved spørgsmål der ikke er besvaret i denne vejledning kan du kontakte Kim S. Clausen på
mail: kcl@danskfjernvarme.dk eller mobil 31 72 55 25.
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