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ELOVERBLIK

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

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.

Via Eloverblik har elkunder adgang til 
de data, som deres elleverandør og 

deres lokale netvirksomhed har 
registreret i DataHub.

Du kan læse mere om DataHub via 
dette link: 

https://energinet.dk/El/DataHub

https://eloverblik.dk/welcome
https://energinet.dk/El/DataHub


ELOVERBLIK FOR TREDJEPARTER

En tredjepart tilbyder energiydelser til kunder baseret på kundernes eget forbrug og produktion.

Kunderne giver tredjeparten adgang til deres data i DataHub via en elektronisk fuldmagt.
Tredjeparten kan derefter tilgå kundernes data via Eloverblik eller via API-kald.



ANMODNING OM OPRETTELSE SOM TREDJEPART

Klik på ”Tredjepart” og log på med din NemID medarbejdersignatur for den virksomhed, du ønsker at oprette som tredjepart.
BEMÆRK venligst at vi afviser anmodninger, der er indsendt ved hjælp af et privat NemID. 

Udfyld alle felter i ansøgningsblanketten og klik på ”Ansøg”. OBLIGATORISKE KRAV TIL TREDJEPARTER
Der er en række ting, der skal være på plads, inden du ansøger om at 
blive tredjepart:

Mægler, energirådgiver, serviceudbyder:
Virksomheden skal have aktiviteter som mægler, energirådgiver eller 
serviceudbyder eller have autorisation til at indhente data.

NemID virksomhedssignatur:
Virksomheden skal autentificere sig med gyldig NemID
virksomhedssignatur fra Nets. 

Egen hjemmeside:
Virksomheden skal have sin egen hjemmeside.

Momsregistreret: Virksomheden skal være momsregistreret i 
Danmark eller i et andet EU-land.

Dokumentation for selskabets formål:
Virksomheden skal kunne fremsende vedtægter eller lignende, som 
dokumenterer virksomhedens formål, herunder formål med at 
indhente kunders data fra DataHub.

https://energinet.dk/El/DataHub


ANMODNING OM OPRETTELSE SOM TREDJEPART - FORTSAT

Vi bestræber os på at behandle din anmodning om oprettelse som tredjepart i løbet af 5 arbejdsdage.

Vi kontakter dig telefonisk og skriftligt, hvis vi har spørgsmål til din anmodning.  

Hvis vi kan godkende din anmodning om oprettelse som tredjepart, modtager du en mail med yderligere information og vejledning.

Hvis vi afviser din anmodning, modtager du en mail med en begrundelse.



ANDRE VEJLEDNINGER FOR TREDJEPARTER

På vores hjemmeside finder du andre vejledninger til tredjeparter:

Eloverblik – Tredjeparters rettighedsstyring

Eloverblik – Tredjeparters anmodning om fuldmagt

Eloverblik – Tredjeparters adgang til kunders data via API-kald

Eloverblik – aktivering af migrerede tredjeparter (= tredjeparter, der er godkendt før december 2019)

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

