
Forslag fra 
Virksomhedsforum 2017

Indberetterudvalget 18. januar 2018



� Nye forslag

1. Obligatoriske brugertests af indberetningsløsninger 

2. Lettere indberetning om Udviklingsaktiviteter / FUI

3. Bedre håndtering af afvist frivillig indberetning

4. Bedre overblik over aktuelle indberetninger

� Lukkede forslag

1. Industriens energiforbrug: Nedbring dobbeltindberetning

2. Miljøbeskyttelsesudgifter: Revider statistik

- Gennemføres ikke

Status
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� Dobbeltindberetning

� Danmarks Statistik

� Miljøstyrelsens Grønne regnskaber 

� Yderligere byrdereduktion

� Elmåler-data fra Energinets DataHub kan evt. erstatte 
oplysninger, der p.t. skal indberettes

Industriens energiforbrug
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� Begrænset kvalitet i statistikken

� Svært at indberette korrekt

� Danmarks Statistik

� Arbejder for at nedlægge statistik i nuværende form

� Men står alene i EU

� Forslaget kan ikke gennemføres

Miljøbeskyttelsesudgifter
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� Redesign primært p.b.a. frivillig brugerevaluering (fra alle).

� Supplerende brugertest - hvor evaluering viser behov.

� EyeReply test af 7 DST-løsninger for ERST

- Fin lighed mellem brugertest og DSTs brugerevaluering

- Gode input er implementeret / Bredde og autenticitet??

� Alle re-design med fokus på info. om: 

- Frivillige spørgsmål, mulig blank / ”0” o.lign.

- Spørgsmål, hvor et bedste skøn er tilstrækkeligt

Koncept for brugertest og 
brugerdreven byrdereduktion
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� Rapport om juridiske krav i 2018

� Review af alle skema-variable ift. EU og national lovgivning

� Tilpasninger i 2018

� Fremhæv, hvor et bedste skøn kan være tilstrækkeligt

� Let adgang til sidste års svar - som støtte til indberetning

� Andre tiltag overvejes, fx indberetning i intervaller

Udviklingsaktiviteter/ Forskning 
Udvikling og Innovation
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� Formaliseret praksis

� Virksomheder udgår automatisk, når de flere gange 
undlader frivillig indberetning.

� Evt. yderligere automatisering vil give uønsket afmelding af 
virksomheder der ønsker at deltage, men undlader en enkelt 
periode, fx pga. ferie eller forretningsrejse.

Frivillig indberetning
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� Nuværende overblik

� Nem adgang til den enkelte statistik

� Godt overblik for mindre virksomheder med få 
indberetninger

� Udvikling frem mod 2022

� Bedre overblik på tværs af statistikker

� Bedre overblik for store virksomheder med mange 
indberetninger

� Mere visning af svar fra tidligere indberetninger, hvor det er 
hensigtsmæssigt.

Bedre overblik
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