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xxxxxx 

 

 

NU SKIFTER DU TIL AFREGNING TIME FOR TIME 
 

Kære XXX 

 

Energinet har den 6. december 2018 sendt dig orientering om, at du senest den 31. december 

2020 vil overgå til flexafregning. Din netvirksomhed har registreret, at det er den xx, det sker 

for dig.  

 

Hvad betyder det for dig? 

Overgangen til flexafregning betyder, at produktionen fra dit anlæg som sendes til elnettet, bli-

ver opgjort time for time og afregnet time for time efter spotprisen. Det er Energinets opgave 

at sælge og udbetale spotprisen for din produktion og til den praktiske udførsel af opgaven har 

Energinet et samarbejde med Vindstød A/S. Udbetalingen af salget kommer i en særskilt opgø-

relse fra Vindstød A/S en gang om måneden.  

 

Opgørelse af dit forbrug forbliver hos den elleverandør, du selv har valgt og denne elleveran-

dør håndterer fortsat dine afgifter og din PSO, som fortsat er årsnettoopgjorte. Udbetaling af 

eventuel tillægspris sker fortsat fra Energistyrelsen årligt. 

 

Hvad skal du gøre nu? 

Energinet må ikke anvende de data, du tidligere har afleveret til Energinet og derfor skal du re-

gistrere dig på ny for at få udbetalt salgsprisen for din energi. Hvis du ikke allerede har registre-

ret dig, gøres dette hos Vindstød A/S på www.vindstød.dk/ve . Det sidste ’VE’ er vigtig, så du 

havner det rigtige sted for registrering.  

 

Vindstød A/S har brug for nogle få informationer om dig for at kunne udbetale spotprisen for 

din overskudsproduktion til din NemKonto. Du skal blandt andet bruge dit anlægsnummer som 

er 57XXX XXX XXX XXX. Hvis Du ikke når at registrere dig inden overgangen til flexafregning, 

gemmes pengene til dig, indtil alt er på plads. Hvis du har udfordringer med registreringen eller 

udbetalingen fra Vindstød A/S, skal du kontakte Vindstød A/S på ve@vindstød.dk eller telefon 

8863 8865. Hav dit anlægsnummer klar ved henvendelse.  

http://www.vindstød.dk/ve
mailto:ve@vindstød.dk
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Hvor får jeg mere information? 

Hvis du vil vide mere om hvad det rent praktisk betyder for dig at overgå til flexafregning, har 

Energistyrelsen samlet materiale på www.ens.dk -> ”Støtte til vedvarende energi” -> ”Støtte til 

sol og vind” -> ”Flexafregning for årsnettoafregnede egenproducenter.” Du kan også skanne 

QR-koden til højre.  

 

Spørgsmål vedrørende afregning af dit forbrug, elafgifter, PSO eller transportbetaling skal du 

stille til din almindelige elleverandør, som står for afregning af disse.  

 

Hvis du har spørgsmål til tillægsprisen for din overskudsproduktion eller udbetaling af denne, 

skal du kontakte Energistyrelsens VE Administration på telefon 7021 5074.  

 

Hvis du har spørgsmål til beskatning af dit anlæg eller dennes produktion, skal du henvende dig 

til din revisor eller SKAT på telefon 7222 2828. 

 

Såfremt du skulle have yderligere spørgsmål, bemærkninger eller kommentarer til dette brev, 

er du naturligvis velkommen til at kontakte os på: afregning@energinet.dk eller telefon 7022 

3396. Du kan også finde en oversigt over ofte stillede spørgsmål på www.energinet.dk under 

”El” -> ”Private elkunder” -> ”Flexafregning af solceller”, ligesom du også her finder en lille vi-

deo, der forklarer flexafregning. Siden finder du også via QR-koden til højre.  
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