
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oprettelse af en specifik konto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anlægsejere har mulighed for at ansøge om oprettelse af en specifik konto, så fremtidige tilgodehavende 
anlægsafregninger fra Energistyrelsen udbetales til den specifikke konto i stedet for anlægsejerens 
NemKonto. Læs mere her. 
 
 
Hvad er en specifik konto? 
 
En specifik konto er en konto, der er forskellig fra din NemKonto. Energistyrelsen udbetaler som 
udgangspunkt til anlægsejerens NemKonto, men en anlægsejer kan ansøge om at få oprettet en specifik 
konto, som skal anvendes i forbindelse med udbetaling af anlægsafregninger.  

Hvordan ansøges der om oprettelse af en specifik konto? 
 
Anlægsejer kan ansøge om at få oprettet en specifik konto, som skal gælde for alle anlægsafregninger fra 
Energistyrelsen. Blanketten til ansøgning er tilgængelig her på hjemmesiden under Blanketter og 
vejledninger - Energistyrelsen.  

Når en anlægsejer anmoder om oprettelse af en specifik konto, gælder det for alle fremtidige udbetalinger af 
anlægsafregning fra Energistyrelsen. Det vil sige, at hvis CVR/CPR-nummeret står registreret som ejer på 
flere anlæg hos Energistyrelsen, vil fremtidige udbetalinger for disse anlæg også ske til den specifikke konto. 
 
Der gælder dog særlige regler, hvis der er tale om oprettelse af en specifik konto for en vindmøllepark. 
Under afsnittet ”Hvem kan ansøge om oprettelse af en specifik konto” kan du læse, hvem der skal ansøge 
om oprettelse af en specifik konto. 
 

Hvem kan ansøge om oprettelse af en specifik konto? 
 
For oprettelse af en specifik konto til anlægsafregninger for et solcelleanlæg, husstandsvindmøller, 
enkeltstående vindmøller og værker, skal anlægsejer indsende en ansøgning om oprettelse af specifik 
konto.  

Hvis der er tale om udbetaling af anlægsafregninger til en specifik konto for en vindmøllepark, skal både 
anlægsejer og fuldmagtshaver (bemyndiget) ansøge om oprettelse af specifik konto. Alle mølleejere i parken 
skal give accept til, at der oprettes en specifik konto. Derfor skal både anlægsejer og fuldmagtshaver 
indsende en ansøgning om oprettelse af specifik konto. Herefter registreres den specifikke konto på parkens 
GSRN-nummer.  

Hvis anlægsejer eller fuldmagtshaver (bemyndiget) er oprettet med et CVR-nummer, skal ansøgninger 
underskrives i overensstemmelse med tegningsreglerne jf. CVR registret.   

Hvornår træder den specifikke konto i kraft? 
 
En specifik konto gælder fra det tidspunkt, hvor Energistyrelsen har modtaget en fyldestgørende 
ansøgningsblanket om anmodning om specifik konto. Hvis vi modtager ansøgningen 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. 

Energistyrelsen sender brev via e-boks til anlægsejer, når den specifikke konto er oprettet. Hvis oprettelsen 
er gældende for en vindmøllepark, sendes der brev til fuldmagtshaver (bemyndiget) for parken.   

https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/blanketter-og-vejledninger
https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-energi/blanketter-og-vejledninger


 
 

Hvordan slettes en specifik konto? 
 
Hvis anlægsejer ønsker, at den specifikke konto skal slettes, skal dette ske ved skriftlig henvendelse til 
ve@ens.dk. Mailen skal indeholde oplysninger om: 

• Anlægsejer 
• anlægsnummer (GSRN-nummer) 
• samt en bekræftelse på, at den specifikke konto ønskes slettet.  

Hvorfor låser Energistyrelsen den specifikke konto ved oprettelsen?  
 
Ved oprettelse af en specifik konto, låser Energistyrelsen den specifikke konto for kontoændringer, så 
kontohaveren ikke selv kan slette eller foretager ændringer.  Kontoen låses for at undgå, at Energistyrelsen 
udbetaler penge til en ikke-eksisterende konto. 

Kan der ansøges om oprettelse af specifik konto på et anlæg, hvorpå der er noteret 
transport? 
 
Hvis der er noteret en transporterklæring på et GSRN-nummer tilhørende samme CVR/CPR-nummer, 
hvorpå der ansøges om oprettelse af en specifik konto, sker udbetalingerne for det pågældende 
elproduktionsanlæg til transporthaveren og ikke til den specifikke konto. Dette skyldes, at en transportaftale 
altid vil tilsidesætte en anmodning om specifik konto. 
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