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Energinet
Tonne Kjærsvej 65
DK-7000 Fredericia

NY ELLEVERANDØR – AFREGNING TIME FOR
TIME
Kære XX
Vi skriver til dig, fordi det politisk er besluttet, at du som egenproducent i nettoafregningsgruppe 6 snart skal overgå til flexafregning og dermed afregning time for time. Det betyder at
mellem den 1. januar 2019 og 31. december 2020 vil du blive overført til flexafregning.
Med flexafregning vil din forbrugte energi og din producerede energi blive afregnet time for
time og hver for sig.
Den endelige dato for, hvornår du skal overgå til flexafregning, bliver afgjort af netselskabet i
det område, du bor i. Derfor skal du ikke selv gøre yderligere.
Hvad betyder det for dig?
I dag bliver nettooverskudsproduktionen fra dit anlæg afregnet én gang om året på baggrund
af en opgørelse af dit målte forbrug fra elnettet og en opgørelse over din produktion som er
sendt ud på elnettet.
Med flexafregning bliver din produktion, som sendes ud på elnettet opgjort time for time og
afregnet time for time til den såkaldte spotpris. Udbetalingen for din produktion vil ske på
månedsbasis. Dette sker via aftagepligten, som Energinet er ansvarlig for.
Dit målte forbrug bliver også opgjort og afregnet time for time. Prisen og vilkår for dette afhænger af den forbrugselleverandør, du har indgået aftale med.
Med flexafregning vil den produktion, du sender ud på nettet ikke længere blive modregnet i
dit forbrug fra nettet.
Med flexafregning vil du dog fortsat kun skulle betale PSO- og elafgift af dit årsnettoforbrug –
dvs. differencen mellem den produktion, du sender ud på nettet og dit forbrug fra nettet. Afgifterne vil blive opkrævet af din forbrugselleverandør.
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Hvis du er berettiget til pristillæg for din eventuelle nettooverskudsproduktion, vil dette fortsat
blive udbetalt af Energistyrelsen en gang årligt.
Afregning af produktion
Når du overgår til flexafregning vil det være Vindstød.dk, der på vegne af Energinet håndterer
aftagepligten. Det betyder, at Vindstød.dk afregner og udbetaler markedsprisen for den produktion, du leverer til elnettet. Når du overgår til flexafregning, vil Vindstød.dk kontakte dig i
forhold til en række praktiske oplysninger, bl.a. dit CPR-nummer til brug for udbetalingen til din
NemKonto. Dette gør du ved at registrer dig, det gør du på følgende måde.

Sådan gør du
Registrér dig, så du automatisk får udbetaling for din produktion, når din måler er overført til flexafregning på
hjemmesiden:

www.vindstoed.dk/ve
Du skal indtaste dit anlægsnummer: 57XXX XXX XXX XXX

Hvornår træder ændringerne i kraft?
Du vil få et brev fra Vindstød.dk, når du overgår til flexafregning. Dette vil ske i perioden 1.
januar 2019 til 31. december 2020. Tidspunktet bliver afgjort af dit lokale netselskab.
Har du spørgsmål?
Hvis du har spørgsmål til afregningen af din produktion, kan du finde mere information på
www.vindstoed.dk/VE. Du er også velkommen til kontakte Vindstød på telefon 8863 8865 eller
per e-mail ve@vindstoed.dk– så hjælper de dig.
Hvis du har spørgsmål til afregningen af dit forbrug, skal du kontakte din forbrugselleverandør.
Hvis du har spørgsmål vedr. afregningen af dit pristillæg, skal du kontakte Energistyrelsen.

Med venlig hilsen

Energinet
Afregning-El
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