
Dok. nr. og klassifikation

ELOVERBLIK
Tredjeparters anmodning om fuldmagt

Hvis du har brug for at læse dette document I et keyboard eller skærmlæservenligt format, så klik venligst på denne knap.

http://adlegacy.abledocs.com/55168/d72eb9fc8d07364bad84b339e02cbf9d/DA
http://adlegacy.abledocs.com/55168/d72eb9fc8d07364bad84b339e02cbf9d/DA


Eloverblik for tredjeparter side 3

Log på Eloverblik som tredjepart side 4

Forskellige typer fuldmagt side  5

Anmod om en almindelig fuldmagt side  6-8

Anmod om en engangsfuldmagt fra en erhvervskunde (CVR) side 9-11



ELOVERBLIK FOR TREDJEPARTER

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

Vi anbefaler at du bruger en af følgende browsere: 

Google Chrome, 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

Elkunder kan dele deres stam- og 
måledata med en tredjepart via en 

elektronisk fuldmagt.
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LOG PÅ ELOVERBLIK SOM TREDJEPART
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Klik på ”Tredjepart” og log på med din NemID medarbejdersignatur.

Dette er startsiden for tredjeparter.



FORSKELLIGE TYPER FULDMAGT

Klik på ”Generer link”.

På siden finder du en forklaring på forskellen mellem en almindelig fuldmagt og en engangsfuldmagt.

5



ANMOD OM EN ALMINDELIG FULDMAGT

Datofelterne er forhåndsudfyldt med den maksimalt mulige fuldmagtsperiode , som er 4 år tilbage i tid og 3 år frem i tid. 
Tredjeparten kan ændre perioden for fuldmagten. 

BEMÆRK at en almindelig fuldmagt minimum skal gå 3 måneder frem i tid.
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ANMOD OM EN ALMINDELIG FULDMAGT - FORTSAT

Kundenøgle er et frivilligt felt, som tredjeparten kan anvende for at kunne skelne mellem fuldmagter fra forskellige kunder. 
Returnerings URL adresse er et frivilligt felt. Hvis tredjeparten angiver en URL, vil kunden efter afgivelse af fuldmagten blive ledt 
videre til denne side

Klik på ”Generer link”, når de ønskede felter er udfyldt
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ANMOD OM EN ALMINDELIG FULDMAGT  - FORTSAT

Dette skærmbillede vil komme frem:
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Klik på ”Kopier til udklipsholder”. 
Fuldmagtslinket kan nu sendes til erhvervskunden via mail.



ANMOD OM EN ENGANGSFULDMAGT FRA EN ERHVERVSKUNDE (CVR)

Erhvervskunder kan afgive en engangsfuldmagt uden brug af NemID. Engangsfuldmagten giver tredjepart adgang til oplysning om 
erhvervskundens målepunkter 13 måneder tilbage i tid fra fuldmagtsdatoen. 
BEMÆRK venligst at en engangsfuldmagt er tilgængelig i 30 dage. 
Når tredjeparten benytter engangsfuldmagten via Eloverblik, er det muligt at hente data i 24 timer. Efter de 24 timer kan 
tredjeparten ikke længere hente data via engangsfuldmagten. 

Klik på pilen til højre under overskriften ”Vælg fuldmagtstype” og klik på ”Engangsfuldmagt” i dropdown menuen.
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ANMOD OM EN ENGANGSFULDMAGT FRA EN ERHVERVSKUNDE - FORTSAT

BEMÆRK venligst at alle felter SKAL udfyldes ved en engangsfuldmagt. 

Oplysningerne skal bruges til at identificere den medarbejder hos erhvervskunden, som tredjeparten kommunikerer med, idet 
kunden IKKE identificerer sig med NemID ved underskrift. 

Klik på ”Generer link”, når alle felter er udfyldt.
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ANMOD OM EN ENGANGSFULDMAGT  - FORTSAT

Dette skærmbillede vil komme frem:
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Klik på ”Kopier til udklipsholder”. 
Fuldmagtslinket kan nu sendes til erhvervskunden via mail.

BEMÆRK venligst at dette link kun virker til det CVR-nummer, som du har angivet i fuldmagtslinket.
Hvis din kunde har flere CVR-numre, skal du generere ét fuldmagtslink per CVR-nummer.


