
1  

Anmodning om oprettelse af en specifik konto for et CVR- nummer eller 
CPR-nummer 

BLANKETTEN KAN UDFYLDES PÅ SKÆRMEN 
Energistyrelsen anbefaler, at personfølsomme oplysninger ikke indsendes via mail, 

idet styrelsens mailsystem ikke er krypteret. 

INDSEND BLANKETTEN VIA E-BOKS ELLER PR. POST. 
Vejledning til at sende post via E-boks, se på side 2 

 
Undertegnede anlægsejer anmoder hermed om oprettelse af en specifik konto i NemKonto-Systemet til brug for anlægs- 
afregninger for elproduktionsanlæg tilhørende: 

OBS: Kun et CVR-nummer eller CPR-nummer pr. blanket. 
 

 

For oprettelse af en specifik konto til brug for anlægsafregninger for elproduktion for en vindmøllepark skal både 
fuldmagtshaver og alle mølleejere i parken udfylde og underskrive en anmodningsblanket om oprettelse af en 
specifik konto. 

 
Angiv alle anlæg som er registreret hos Energistyrelsen med det oplyste CVR-nummer eller CPR-nummer: 

GSRN-nummer:  

GSRN-nummer:  

GSRN-nummer:  

GSRN-nummer:  

GSRN-nummer:  

 
Angiv den specifikke konto som Energistyrelsen fremover skal anvende ved udbetalinger af anlægsafregninger: 

 

Pengeinstitut: 

Reg.nr.: Kontonummer: 

 
 

Information 
Oprettelse af den specifikke konto 
Ved oprettelse af en specifik konto i NemKonto-systemet, låser Energistyrelsen den specifikke konto for kontoændringer, 
så kontohaveren ikke selv kan slette eller foretage ændringer. Kontoen låses for at undgå, at Energistyrelsen udbetaler 
penge til en ikke-eksisterende konto. Ændringer eller sletning af den specifikke konto i NemKonto-systemet kan kun 
foretages af Energistyrelsen. 

 
Tidspunktet hvor den specifikke konto har virkning for Energistyrelsen 
En specifik konto gælder fra det tidspunkt, hvor Energistyrelsen har modtaget en fyldestgørende anmodningsblanket om 
oprettelse af en specifik konto. Hvis Energistyrelsen modtager anmodningen i løbet af en måned, vil den specifikke konto i 
princippet være gældende fra tidspunktet for modtagelsen, men da afregning for den pågældende måned først sker i den 
efterfølgende måned, vil udbetalingen til den specifikke konto ligeledes først ske i den efterfølgende måned. 

CVR- eller CPR-nummer: 

E-mail: 
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Underskrift 
Ved fremsendelse af denne blanket i udfyldt stand accepterer jeg, at alle fremtidige udbetalinger af anlægsafreg- 
ninger fra Energistyrelsen med frigørende virkning for Energistyrelsen, nu bliver indbetalt til den oplyste specifik- 
ke konto (eller konti som efterfølgende træder i kraft). Opmærksomheden henledes på, at det gælder for alle 
anlæg, som er registreret under det oplyste CVR-nummer eller CPR-nummer. 

 
Jeg accepterer ligeledes, at Energistyrelsen låser den specifikke konto for kontoændringer, så jeg ikke selv kan 
slette eller ændre den specifikke konto i NemKonto-systemet. 

 
Ved min underskrift indestår jeg for rigtigheden af oplysningerne i denne anmodning: 
Hvis der anmodes om oprettelse af en specifik konto for et CVR-nummer, SKAL blanketten underskrives i overensstem- 
melse med tegningsreglerne jf. CVR-registret, eller der skal vedhæftes en fuldmagt. 

 
Dato: Navn: (blokbogstaver) Underskrift: 

   

   

   

   

   

 
 

Indsendelse af blanket 
Blanketten kan indsendes via e-boks eller til Energistyrelsen, Afregning og Support af VE, Niels Bohrs Vej 8D, 6700 
Esbjerg. 

 
Vejledning til at sende post til Energistyrelsen via E-boks 
Bemærk det er ikke muligt at sende post via E-boks app’en på smartphone. 

 
1. Gå til www.e-boks.dk 
2. Log på som privat 
3. Log ind med NemID 
4. Vælg ”Skriv ny post” (øverst til højre), når du er logget på 
5. Tryk på ”Vælg modtager” 
6. Skriv ”Energistyrelsen” og tryk på søge knappen 
7. Tryk på ”Energistyrelsen” i boksen/vinduet 
8. Tryk på ”Generelle henvendelser” 
9. Tryk endnu en gang på ”Generelle henvendelser” 
10. Dernæst kan du udfylde emne, vedhæfte en fil (via clips-ikonet) og skrive en besked. 
11. Tryk på ”Send” 

http://www.e-boks.dk/
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Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. 
Energistyrelsen er dataansvarlig 

Energistyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har 

modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor: 

Energistyrelsen 
Carsten Niebuhrs Gade 43 
1255 København V 

       CVR-nr.: 59 77 87 14 
       Telefon: 33 92 67 00 

Mail: ens@ens.dk 
 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid vel- 

kommen til at kontakte os. 

 
Energistyrelsens databeskyttelsesrådgiver 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du også altid 

velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 

Telefon: 72 54 57 41 
Mail: dpo@efkm.dk 
Brev: Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering 

Rentemestervej 8 
2400 København NV 
Att. Databeskyttelsesrådgiver Bibi Aminah Shah 

 
Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

• Behandling af din anmodning om oprettelse af en specifik konto og efterføl- 

gende udbetaling af anlægsafregninger til den specifikke konto. 

• Opbevaring til dokumentations- og kontrolformål. 
 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

• § 27 i bekendtgørelse nr. 766 af 05. juli 2006 om Nemkontoordningen, for at lette 

udbetalinger til borgere og virksomheder fra offentlige myndigheder. Specifikke 

konti kan kun registreres ved, at en borger eller virksomhed retter henvendelse til 

den offentlige myndighed, der forestår udbetalingen af den specifikke ydelse 

• Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. databeskyttelseslo- 

vens § 6, stk. 1. 

 
Kategorier af personoplysninger 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

• Almindelige personoplysninger: 

mailto:ens@ens.dk
mailto:dpo@efkm.dk
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o Personoplysninger som du indsender i forbindelse med din ansøgning 

og den efterfølgende sagsbehandling. 
 

Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personop- 

lysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at dine personoplysninger senest slettes, når der 

ikke længere er et sagligt behov for at opbevare de pågældende personoplysninger. 

 
Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores be- 

handling af personoplysninger om dig. 

 
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

1.1.1 Ret til at se personoplysninger (indsigtsret): 
 

Du har ret til at få indsigt i de persondata, som vi behandler om dig. Du kan anmode 

om indsigt i de persondata, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som 

data er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt og 

senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse. 

1.1.2 Ret til berigtigelse (rettelse): 
 

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få 

dine personoplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine 

personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte. 

1.1.3 Ret til sletning: 
 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet 

for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

1.1.4 Ret til begrænsning af behandling: 
 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle per- 

sonoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at 

retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en per- 

son eller vigtige samfundsinteresser. 

1.1.5 Ret til indsigelse: 
 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af 

dine personoplysninger. 
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1.1.6 Ret til at transmittere personoplysninger (dataportabilitet): 
 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, al- 

mindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysnin- 

ger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

 
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes 

rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. 

 
Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi 

behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på 

www.datatilsynet.dk. 

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/
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