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1. Giv fuldmagt til målepunktsdata (elforbrug/-produktion) til en elleverandør eller tredjepart 

Fuldmagten er en del af den kundestyrede dataadgang til DataHub, hvor du kan give datafuldmagt til fx en elleverandør eller energi-
rådgiver. 

Trin Beskrivelse Navigation 

Naviger til fuld-
magtslink 

 

Du får et link fuldmagtslink fra den elleverandør eller 
tredjepart, du ønsker at give fuldmagt til. Følg (klik på) 
linket. Når du aktiverer linket, startes processen. 

 

 

Log ind Du vil blive bedt om at logge ind med NemID. 

Du kan logge ind med nøglekort eller nøglefil. 

 

OBS: Du kan i nogle tilfælde opleve, at login går i stå 
og returnerer til login-skærmbilledet, efter at du har 
indtastet nøgle fra nøglekort. Hvis dette sker, så prøv at 
genstarte din browser (eksempelvis Internet Explorer) 
og start forfra. 

 

Vælg målepunk-
ter for fuldmagt 

Når du er logget på med NemID, viser skærmbilledet en 
liste over målepunkter, som du kan give fuldmagt til. 

Hvis du er privatperson består listen af de målere, du 
har tilknyttet på Eloverblik.dk.  

Hvis du er logget på som virksomhed, består listen af 
de målepunkter, hvor dit CVR-nr. (det CVR, dit NemID 
er tilknyttet) er registreret som dataadgangs-CVR i 
DataHub. 

Vælg de målepunkter, du ønsker at give fuldmagt til, og 
klik på ”Fortsæt med fuldmagten”. 

 

OBS-1: Hvis du ønsker at tilføje målepunkter, der ikke 
er med i listen, benytter du knappen ”Tilmeld en måler 
der ikke fremgår af listen”, som findes nederst på siden. 

OBS-2: Større virksomheder og organisationer med 
flere CVR-numre kan med fordel få registreret det 
samme dataadgangs-CVR på alle deres målepunkter 
via deres elleverandør, så de kan give fuldmagt fra ét 
virksomhedslogin (NemID). 

OBS-3: Hvis du har et målepunkt, som har underordne-
de målepunkter tilknyttet, f.eks. en solcelleinstallation, 
giver du automatisk fuldmagt til de underordnede måle-
re, når du giver fuldmagt til hovedmåleren. Dette frem-
går også ved afkrydsningen. 

Der kan ikke gives særskilt fuldmagt til de underordne-
de målere. 
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Tildel fuldmagt Du har mulighed for at give elleverandøren/tredjeparten 
adgang til både historiske data (data for de seneste 13 
måneder) og fremtidige data (data for de kommende 12 
måneder).  

Hvis du vil give adgang til historiske data, sætter du 
kryds i afkrydsningsboksen ud for ”Historiske data for 
13 måneder”. 

I boksen ”Fremtidige data” skal du vælge, hvilken op-
løsning elleverandøren/tredjeparten må hente dine data 
med for de kommende 12 måneder. Du kan vælge, om 
der kan hentes en sum pr. time, dag, måned eller år.  

Når du har taget stilling til, hvilke data du vil give ad-
gang til, skal du sætte kryds i boksen ud for ”Jeg accep-
terer” og herefter klikke på ”Fortsæt med fuldmagten”. 

 

OBS: Hvis du tidligere har givet fuldmagt til samme 
virksomhed, skal du angive, om du vil overskrive tidlige-
re fuldmagter, eller om du vil oprette en ny fuldmagt. 

Som standard er der sat kryds ud for ”Ja” (= tidligere 
fuldmagter overskrives). Hvis du ikke ønsker, at tidlige-
re fuldmagter overskrives, skal du flytte markeringen til 
”Nej”. 

 
 

Godkend fuld-
magt 

Når du har valgt, hvilke data du vil give fuldmagt til og 
har accepteret vilkårene, skal du godkende fuldmagten 
ved at underskrive med NemID. 

Når fuldmagten er underskrevet, vises et skærmbillede, 
som angiver, at tildeling af fuldmagten er gennemført. 

 

 

 

Slet tildelt fuld-
magt 

Hvis du vil slette en fuldmagt, du tidligere har givet, skal 
du gå til menupunktet ”Tredjepart fuldmagter” og klikke 
på undermenuen ”Aktive” i venstre side.  
 
Du ser nu alle aktive fuldmagter, du har givet.  
 
Herefter kan du slette en specifik fuldmagt vha. knap-
pen ”Slet”. 
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TIPS   

Husk NemID Er du erhvervskunde er det en god ide at have din egen 
digitale medarbejdersignatur fra NemID, da du skal bruge 
den både til at hente og give fuldmagt til dine eldata. 

 

Få fuldt overblik 
over dine måle-
punkter 

På eloverblik.dk kan du tilknytte dit/dine målepunkt(er), se 
forbrug/produktion på dine målepunkter og downloade dine 
eldata. Her kan du også holde styr på, hvem du har givet 
fuldmagt til data til. 
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