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KUNDEPORTALEN ELOVERBLIK

Via Eloverblik har du som elkunde adgang til de data, som din elleverandør og din lokale netvirksomhed har registreret i DataHub.

Du finder Eloverblik via dette link: https://eloverblik.dk/welcome

Du kan læse mere om DataHub via dette link: https://energinet.dk/El/DataHub
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Læs venligst vejledningen 
”Eloverblik – adgang til egne data”, 

som du finder på vores 
hjemmeside:

https://energinet.dk/El/Elmarkedet/
MDA---Ny-loesning

https://eloverblik.dk/welcome
https://eloverblik.dk/welcome
https://energinet.dk/El/DataHub
https://energinet.dk/El/Elmarkedet/MDA---Ny-loesning


DELING AF DATA – 3 MULIGHEDER
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Hvis du ønsker at give andre adgang til dine data, har du 3 muligheder:

1) Du kan oplyse dit målepunktsID og din webadgangskode til den person, som du ønsker at give adgang til dine data. 
Modtageren kan derefter logge på kundeportalen Eloverblik og tilknytte dit målepunkt til sit overblik over målepunkter.

2) Du kan give et token til den person, som du ønsker at give adgang til dine data. 
Modtageren kan derefter tilgå dine data via API-kald.

3) Du kan give fuldmagt til en virksomhed, der er godkendt som tredjepart.
Tredjeparten kan derefter tilgå dine data via tredjepartsportalen Eloverblik og via API-kald.



DELING AF DATA VIA MÅLEPUNKTSID OG WEBADGANGSKODE

Du finder dit målepunktsID og din webadgangskode på din elregning eller dit velkomstbrev fra din elleverandør.

Webadgangskoden består af 8 tegn og er en blanding af tal og/eller store og små bogstaver.

Kontakt din elleverandør, hvis du endnu ikke har fået oplysninger om dit målepunktsID og din webadgangskode.
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Du kan oplyse dit målepunktsID og din webadgangskode til den person, som du ønsker at give adgang til dine data. 
Modtageren kan nu logge på Eloverblik og tilknytte dit målepunkt til sit overblik over målepunkter.

BEMÆRK, at du dermed giver vedkommende adgang til dit målepunkt så længe du er registreret som elkunde. 
Du kan bede modparten om at slette visning af dit målepunkt eller du kan bede din elleverandør om at generere en ny 
webadgangskode, hvis du vil trække deling af dine målepunktsoplysninger tilbage.



DELING AF DATA VIA TOKEN

Log på Eloverblik.

Klik på profilikonet øverst til højre, og klik derefter på ”Datadeling”.
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Du kan via Eloverblik danne et såkaldt token, som du kan give til den person, som du ønsker at give adgang til dine data.
Modtageren af dit token kan nu tilgå dine data via API-kald. 
Et token er gyldigt i et år, men du kan til enhver tid deaktivere eller slette dit token for at stoppe deling af dine data.

Læs venligst vejledningen 
”Eloverblik – adgang til egne data 

via API-kald”, som du finder på 
vores hjemmeside:

https://energinet.dk/El/Elmarkedet/
MDA---Ny-loesning

https://energinet.dk/El/Elmarkedet/MDA---Ny-loesning


DELING AF DATA VIA TOKEN - FORTSAT
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Klik på ”Opret Token”

Navngiv dit token, og klik på ”Opret Token”.



DELING AF DATA VIA TOKEN - FORTSAT
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Eloverblik danner nu et token, som er en unik kombination af tal og bogstaver.
Klik på ”Kopier til udklipsholder”.

Du kan nu sende dit token til den ønskede modtager.



DELING AF DATA VIA TOKEN - FORTSAT
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Klik på skraldespand-ikonet, hvis du ønsker at slette dit token.
Klik på ”OK” for at bekræfte sletningen.

Klik på den grønne knap under overskriften ”Aktivitets status”, hvis du ønsker at deaktivere dit token.
Du sætter dermed andres adgang til dine data på pause. Knappen skifter fra grøn til grå ved deaktivering.



DELING AF DATA VIA FULDMAGT TIL TREDJEPART
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Du kan give fuldmagt til en virksomhed, der er godkendt som tredjepart.

Tredjeparten sender dig et fuldmagtslink, som fører dig til en NemID loginside.

BEMÆRK venligst, at dette er et eksempel på et fuldmagtslink fra vores testmiljø:
https://preprod.eloverblik.dk/Authorization/authorization?thirdPartyId=TestThirdParty01TpId&fromDate=2016-04-
16&toDate=2023-04-16

Klik på fuldmagtslinket og log på med dit NemID.

Vi anbefaler at du bruger en af følgende browsere: 

Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari eller Mozilla Firefox. 

BEMÆRK venligst at Eloverblik ikke understøtter Internet Explorer.



DELING AF DATA VIA FULDMAGT TIL TREDJEPART - FORTSAT
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Den maksimalt mulige fuldmagtsperiode er 4 år tilbage i tid og 3 år frem i tid. 
Du kan ændre fuldmagtsperioden, men bemærk venligst at en fuldmagt minimum skal gå 3 måneder frem i tid.

Klik på ”Tilføj målepunkt”, hvis dit målepunkt ikke fremgår af fuldmagten.



DELING AF DATA VIA FULDMAGT TIL TREDJEPART - FORTSAT
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Indtast dit målepunktsID og din webadgangskode og klik på ”Tilføj målepunkt”

Du finder dit målepunktsID og din webadgangskode på din elregning eller dit velkomstbrev fra din elleverandør.

Webadgangskoden består af 8 tegn og er en blanding af tal og/eller store og små bogstaver.

Kontakt din elleverandør, hvis du endnu ikke har fået oplysninger om målepunktsID og webadgangskode.



DELING AF DATA VIA FULDMAGT TIL TREDJEPART - FORTSAT
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Klik på ”Tilføj målepunkt”, hvis du ønsker at give tredjeparten adgang til flere målepunkter.

Klik på ”Underskriv” for at afgive fuldmagt via NemID.



DELING AF DATA VIA FULDMAGT TIL TREDJEPART - FORTSAT
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Du kan se dine fuldmagter via Eloverblik.

Hvis der er et billede af et håndtryk til højre for dit målepunkt, indgår målepunktet i en eller flere fuldmagter.

Klik på håndtrykket for at se fuldmagten.

Klik på skraldespand-ikonet, hvis du ønsker at slette din fuldmagt.


