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VIGTIG INFORMATION TIL SOLCELLE- ELLER
HUSSTANDSVINDMØLLEEJERE
Hvad er min samlede elproduktion?
Energinet bliver i øjeblikket kontaktet af solcelle- eller husstandsvindmølleejere, som ønsker
oplysning om deres samlede elproduktion.
Via eloverblik har du som anlægsejer adgang til de målinger, som din netvirksomhed foretager
og indberetter. Netvirksomheden måler ikke den samlede elproduktion fra dit anlæg.
Du kan muligvis få oplysning om din samlede elproduktion fra dit anlæg. Nogle anlæg har en
inverter med en skærm, der viser anlæggets produktion, inden strømmen bliver forbrugt eller
leveret til det kollektive elnet.

Hvilke oplysninger kan jeg se via eloverblik?
Hvis dit anlæg er godkendt til den årsbaserede nettoafregning (også kaldet nettoafregningsgruppe 6), har du via eloverblik som udgangspunkt adgang til følgende type målepunkter:
Forbrugsmålepunkt
På dit forbrugsmålepunkt kan du se dit registrerede elforbrug.
Dit registrerede elforbrug er resultatet af den mængde strøm du har hentet fra det kollektive
elnet (Forbrugt fra net) minus den produktion, som du har leveret til det kollektive elnet (Leveret til net).
Leveret til net
På målepunktet ”Leveret til net” kan du se den mængde strøm, som du selv har produceret,
men ikke har brugt i det øjeblik, hvor strømmen er blevet produceret.
Hvis du bruger din egenproducerede strøm i det øjeblik, hvor den bliver produceret, vil denne
produktion ikke blive registreret af måleren, der registrerer den produktion, som du leverer til
det kollektive elnet.
Denne type måledata svarer altså IKKE til dit anlægs samlede produktion.
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Forbrugt fra net
På målepunktet ”Forbrugt fra net” kan du se den mængde strøm, som du har hentet fra det
kollektive elnet.
Hvis du bruger din egenproducerede strøm i det øjeblik, hvor den bliver produceret, vil dette
forbrug ikke blive registreret af måleren, der registrerer det forbrug, som du dækker med
strøm fra det kollektive elnet.
Denne type måledata svarer altså IKKE til dit samlede elforbrug.
Overskudsproduktion
På målepunktet ”Overskudsproduktion” kan du se din eventuelle overskudsproduktion.
Din netvirksomhed vil én gang om året lave en opgørelse, hvor de modregner den mængde
strøm, som du har hentet fra det kollektive elnet i den mængde strøm, som du selv har produceret, men ikke har brugt i det øjeblik, hvor strømmen er blevet produceret.
Det vil sige ”Leveret til net” - ”Forbrugt fra net” = ”Overskudsproduktion”
Du vil altså kun kunne se måledata, hvis du har produceret mere strøm end du har brugt.

Indberetning af produktion til SKAT
Kontakt venligst SKAT, hvis du har spørgsmål til indberetning af produktion i forbindelse med
din årsopgørelse.
Energinet kan ikke besvare spørgsmål vedrørende afskrivning og årsopgørelsen.
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