
   

 

Dok. 16/14309-23  
 

Dato: 

2017-05-30 

Energistyrelsen 

Niels Bohrs Vej 8D 

DK-6700 Esbjerg 

 

+45 70 10 22 44 

VE@ens.dk  

Vat-no. 28 98 06 71 

  
BRUGERADGANG SELVBETJENING - NETVIRKSOMHED 

Undertegnede vil gerne have adgang til Energistyrelsens selvbetjeningsportal. 
 
 

Ønsket brugernavn i Selvbetjening:       

Fulde navn:       

Fra netvirksomhed:       

Telefon:       

E-mail-adresse:       

Hvilke netområde(r) nr. ønskes adgang til:       

Ønskes e-mail, når afregningsfiler er tilgængelig på Selv-
betjening (ja/nej): 

      

Ønskes adgang til at oprette/ændre stamdata (ja/nej):       

Ønskes adgang til at se stamdata (ja/nej):       

Ønskes adgang til afregningsfiler (ja/nej):       

 

Har ansøger behov for at anvende Selvbetjening på vegne af en anden netvirksomhed, 
skal den pågældende netvirksomhed give samtykke hertil, ved med underskrift neden-
for, at godkende denne ansøgning. 

 
Adgang for  
netområdenr.: 

For netvirksomheden godkendes af:  
(navn med blokbogstaver) 

Underskrift 

             

             

             

             

 
Når Energistyrelsen har modtaget din ansøgning, sender vi en bekræftelse til din mail-
adresse. I mailen vil stå det brugernavn og adgangskode, som du skal anvende ved før-
ste indlogning i Selvbetjening. Adgangskoden er midlertidig og skal ændres af dig. 
 
Det påhviler brugeren at sikre, at brugeroplysningerne alene anvendes af de af brugeren 
hertil autoriserede personer, samt at brugeroplysningerne ikke videregives til andre. Det 
påhviler brugeren at sikre, at brugeroplysningerne til enhver tid er ajourførte herunder, 
at ændringer uden ugrundet ophold meddeles Energistyrelsen.  
Energistyrelsen påtager sig intet ansvar for eventuel uautoriseret anvendelse af bruger-
oplysningerne eller misbrug i øvrigt. 
 
 
_____________   ______________________________________________ 
Dato      Ansøgers underskrift 
 
Ansøgningen bedes sendt til:  
Energistyrelsen – Att. VE afregning og administration af VE 
Niels Bohrs Vej 8D, 6700 Esbjerg 
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