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Vejledning om registrering af ny ejer af elproducerende 
VE-anlæg (solcelleanlæg og husstandsvindmøller). 
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Hvordan anmeldes et skift af ejer? 
I forbindelse med køb og salg af ejendomme med elproducerende VE-anlæg, skal 
den nye ejer anmelde ejerskifte hos Energistyrelsen. For at effektivisere 
ejerskifteprocessen, har Energistyrelsen udarbejdet en digital løsning for 
anmeldelse om skift af ejer på borger.dk og virk.dk. Det er kun muligt at registrere 
én ejer i Stamdataregisteret, også selvom der er flere ejere af ejendommen. Derfor 
skal ny ejer (køber) kun indsende én anmeldelse om skift af ejer.    
 
Den digitale anmeldelse om skift af ejer kan tilgås via borger.dk, hvis der søges om 
ejerskifte som privatperson med CPR-nr. eller virk.dk, hvis der søges om ejerskifte 
som virksomhed med CVR-nr. 
 
Energistyrelsen henstiller venligst til, at alle anmeldelser om skift af ejer 
fremadrettet indgives på den digitale ejerskifteblanket.  
 
 
Kan en nuværende eller tidligere ejer anmelde ejerskifte på 
vegne af ny ejer?  
Det er ikke muligt som privatperson at anmelde ejerskifte på vegne af en anden. 
Det skyldes, at Energistyrelsen ikke må opbevare personoplysninger, der ikke 
vedrører sagen. Hvis du er tidligere ejer (sælger), men stadig modtager afregning 
fra Energistyrelsen, fordi der ikke er anmeldt ejerskifte, anmoder Energistyrelsen 
derfor venligst om, at du sender en mail til ens@ens.dk med oplysninger om 
anlæggets GSRN-nr., installationsadresse og overtagelsesdato.  
 
Hvilke oplysninger skal avendes ved anmeldelse af ejerskifte, 
og hvor kan oplysningerne findes? 
Ved anmeldelse om skift af ejer til Energistyrelsen, skal der på den digitale 
ejerskifteblanket bl.a. angives følgende oplysninger om anlægget:   

• Oplysninger om ny ejer (køber) 
• Nettoafregningsgruppe 
• GSRN-nummer 
• Dato for overtagelse jævnfør tinglysning 

 
Nettoafregningsgruppe 
Ved anmeldelse om skift af ejer, skal anlæggets nuværende nettoafregningsgruppe 
angives på blanketten. Anlæg der er tilsluttet i en forbrugsinstallation, vil være 
registreret i en af følgende afregningsgrupper:  

• Gruppe 2 – Timebaseret nettoafregning  
• Gruppe 3 – Øjebliksafregning 
• Gruppe 6 – Årsbaseret nettoafregning 

 

mailto:ens@ens.dk
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Hvilken afregningsgruppe benyttes af sælger? 
Hvis anlægget er godkendt til et pristillæg, vil nettoafregningsgruppen fremgå af et 
eventuelt afregningsbilag. Efter juni 2017 har Energistyrelsen anvendt digital post til 
at sende afregningsbilag til det CPR-nr. eller CVR-nr., som er registreret som ejer 
af anlægget i Stamdataregisteret. Det vil derfor være muligt for tidligere 
ejer(sælger) at se nyere afregningsbilag i sin digitale postkasse.  
 
Se side 20, for et eksempel på et afregningsbilag. Eksemplet viser hvordan et 
typisk afregningsbilag ser ud, og hvor I kan finde oplysninger om anlæggets 
afregningsgruppe.  
 
Hvis anlægget ikke modtager afregning fra Energistyrelsen, enten fordi anlægsejer 
forbruger mere strøm end anlægget producerer, eller fordi anlægget ikke er 
godkendt til pristillæg, er det muligt for tidligere ejer (sælger), at se 
afregningsgruppen på Eloverblik.dk. Alternativt kan afregningsgruppen oplyses af 
elleverandøren.  
 
Se side 21, for vejledning til Eloverblik, der beskriver hvor I finder anlæggets 
afregningsgruppe på Eloverblik.  
 
Kan ny ejer overtage tidligere ejers afregningsgruppe?  
Energistyrelsen kan ikke forhåndsgodkende ny ejer (køber) til samme ordning, som 
tidligere ejer (sælger) er godkendt til. Ny ejer (køber) skal opfylde de betingelser, 
der er gældende for den nettoafregningsgruppe og eventuelle pristillæg, som 
anlægget er godkendt til. Hvorvidt afregningsgruppen, og et eventuelt pristillæg, 
kan overdrages til ny ejer (køber) beror derfor på en konkret og individuel 
vurdering.  
 
Særlige betingelser for anlæg godkendt til et forhøjet pristillæg eller 
nettoafregningsgruppe 6 – årsbaseret nettoafregning 
Der er særlige betingelser for anlæg godkendt til et forhøjet pristillæg, på mere end 
60 øre pr. kWh, eller nettoafregning i afregningsgruppe 6 - årsbaseret 
nettoafregning. Som udgangspunkt kan ny ejer (køber) fortsætte samme 
godkendelse, hvis følgende betingelser er opfyldt:  

• At anlægget ikke er eller har været frakoblet/tilsluttet på ny 
• At der ikke er sket fysiske ændringer i anlægget 
• At anlægget ikke forsyner erhverv 
• At der er overensstemmelse mellem anlægsejer og forbruger af anlægget 

 
Ovenstående betingelser skal til enhver tid være opfyldt.  
Hvis der er tale om udlejning af den pågældende ejendom, er det således lejeren 
der skal opfylde ovenstående betingelser. Det er dog fortsat ejeren af anlægget, 
der skal registreres som ejer af anlægget i Stamdataregisteret. 
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Hvis et anlæg har været frakoblet og er tilsluttet på ny, vil anlægget få et nyt 
nettilslutningstidspunkt, og GSRN-nr., og kan derfor ikke opretholde den 
oprindelige godkendelse. Et anlæg vil i dette tilfælde blive registreret i 
afregningsgruppe 3 – øjebliksafregning.  
 
GSRN-nummer  
Ved anmeldelse om skift af ejer, skal anlæggets GSRN-nr. angives på blanketten. 
Et GSRN-nr. består af 18 cifre og er anlæggets unikke identifikationsnummer. Hvis 
anlægget er godkendt til pristillæg, er det muligt for tidligere ejer (sælger) at finde 
anlæggets GSRN-nr. på eventuelt fremsendte afregningsbilag. Alle afregningsbilag 
er efter juni 2017 sendt igennem digital post, til det CPR-nr. eller CVR-nr., som er 
registreret som ejer af anlægget i Stamdataregisteret.  
 
Se side 20, for et eksempel på et afregningsbilag. Eksemplet viser hvordan et 
typisk afregningsbilag ser ud, og hvor I kan finde oplysninger om anlæggets GSRN-
nr.  
 
Hvis anlægget ikke modtager afregning fra Energistyrelsen, enten fordi anlægsejer 
forbruger mere strøm end anlægget producerer eller fordi anlægget ikke er 
godkendt til pristillæg, er det muligt for tidligere ejer (sælger), at se GSRN-
nummeret på Eloverblik.dk. Alternativt kan GSRN-nummeret oplyses af 
elleverandøren.  
 
Se side 21, for vejledning til Eloverblik, der hvor I finder anlæggets GSRN-nr. på 
Eloverblik.  
 
Dato for overtagelse jævnfør tinglysningen 
Ved anmeldelse om skift af ejer, skal den ønskede overtagelsesdato angives på 
blanketten. ”Dato for overtagelse jævnfør tinglysningen” skal forstås, som den dato 
ny ejer (køber) formelt overtager ejendommen i tingbogen. Når Energistyrelsen 
behandler et ejerskifte, vil sagsbehandleren anvende den dato for overtagelse af 
ejendommen, som fremgår af tinglysningen.  
 
Ved aftale om dispositionsret, skal der ske opgørelse for anlæggets 
overskudsproduktion i dispositionsperioden via refusionsopgørelsen.  
 
Energistyrelsens sagsbehandlingsproces  
Energistyrelsen modtager et stort antal anmeldelser om skift af ejer. Vi behandler 
anmeldelser om skift af ejer i den rækkefølge vi modtager dem i. Vi anbefaler 
derfor, at anmeldelse om skift af ejer indsendes så tæt på den tinglyste 
overtagelsesdato som muligt.  
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I forbindelse med sagsbehandling af anmeldelse om skift af ejer, påser 
Energistyrelsen om ny ejer (køber) er registreret som ejer i tinglysningen og pr. 
hvilken dato ny ejer (køber) formelt overtager ejendommen. Derudover påser 
sagsbehandleren, at ny ejer (køber) har registreret bopæl på anlægsadressen, jf. 
CPR- eller CVR-registeret. Hvis der er tale om en beboelsesejendom med 
bopælspligt, og ny ejer (køber) endnu ikke er flyttet ind på anlægsadressen, så kan 
ejerskiftet som udgangspunkt ikke færdigbehandles. Det samme er gældende, hvis 
handlen endnu ikke er endeligt tinglyst. Energistyrelsen opfordrer derfor til, at ny 
ejer (køber) først indsender anmeldelsen om skift af ejer, så tæt på 
overtagelsesdagen som muligt.   
 
Salg af overskudsproduktion 
 
Salg af overskudsproduktion til Vindstød 
Hvis et anlæg er godkendt til pristillæg, skal ny ejer (køber) huske at anmelde 
ejerskifte hos Vindstød. Vindstød står for udbetaling af spotprisen på vegne af 
Energinet, som har aftagerpligten på anlæg med pristillæg. Energistyrelsen har til 
opgave at registrere ejeren af anlægget i Stamdataregistret. Vi har ikke en aftale 
om at dele oplysninger med Vindstød. Vindstød skal derfor, på egen hånd, sørge 
for at registrere den korrekte ejer af anlægget. Dette skal de gøre, uanset hvornår 
Energistyrelsen registrerer den nye ejer.  
 
Salg af overskudsproduktion til en produktionselleverandør  
Hvis et anlæg ikke er godkendt til pristillæg, skal ny ejer (køber) selv indgå en 
aftale med en produktionselleverandør. En produktionselleverandør aftager den 
overskudsproduktion, som anlægget producerer. Det betyder, at den overskydende 
elproduktion anlægget producerer, vil blive solgt til den pris, ny ejer(køber) kan få 
hos produktionselleverandøren.  
 
I finder en oversigt over aktuelle produktionselleverandører på Energinets 
hjemmeside her: 
https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Produktionselleverandoer/Oversigt-over-
produktionselleverandoerer  
  

https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Produktionselleverandoer/Oversigt-over-produktionselleverandoerer
https://energinet.dk/El/Elmarkedet/Produktionselleverandoer/Oversigt-over-produktionselleverandoerer
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Vejledninger  
 
Vejledning for anmeldelse om skift af ejer som privatperson med 
CPR-nr.  
Den digitale anmeldelse om skift af ejer kan tilgås via borger.dk, hvis der søges om 
ejerskifte som privatperson med CPR-nr.  
 
Energistyrelsen registrere som udgangspunkt den person der indsender den 
digitale anmeldelse om skift af ejer. Vær derfor særligt opmærksom på, at det er 
den person, der ønskes registreret som ny ejer (køber), der logger ind med sit 
CPR-nr.    
 
Det er ikke muligt som privatperson at anmelde ejerskifte på vegne af en 
anden. Det skyldes, at Energistyrelsen ikke må opbevare personoplysninger, der 
ikke vedrører sagen. Hvis du er tidligere ejer (sælger), men stadig modtager 
afregning fra Energistyrelsen fordi der ikke er anmeldt ejerskifte, henstiller 
Energistyrelsen derfor til, at du sender en mail til ens@ens.dk med oplysninger om 
anlæggets GSRN-nr., installationsadresse og pr. hvilken dato ejendommen og 
dermed anlægget er solgt.   
 
Link til den digitale ejerskifteblanket på borger.dk:  
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=f366c227-1d87-43ec-80bc-
60020539ae81  
 

mailto:ens@ens.dk
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=f366c227-1d87-43ec-80bc-60020539ae81
https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=f366c227-1d87-43ec-80bc-60020539ae81
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Klik på ”Videre” og vælg ”MitID”. Log ind med bruger-id til MitID og tryk ”fortsæt” jf. 
nedenstående billede.  
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Oplysninger om anmelder 
 
Når ny ejer(køber) er logget ind indhenter systemet selv oplysninger om anmelder i 
CPR-registeret, hvis der er logget ind som privatperson med CPR-nr. Tryk herefter 
på ”næste”.  

 
 
Anlægsoplysninger for solcelleanlægget / husstandsvindmøllen 
 
Under overskriften ”anlægsoplysninger for solcelleanlæg / husstandsvindmølle” 
skal ny ejer(køber) angive oplysninger på det anlæg, som ønskes ejerskiftet.  
 

1) Angiv om det er en husstandsvindmølle eller et solcelleanlæg 
2) Angiv hvilken afregningsgruppe anlægget er registreret i 
3) Angiv anlæggets unikke GSRN-nr.  
4) Angiv om anlægsadressen er den samme som din bopælsadresse i CPR-

registeret  
5) Angiv anlægsadressen, hvor anlægget er placeret (denne mulighed 

kommer kun frem, hvis der vælges ”nej” i punkt 4) 
6) Angiv den overtagelsesdato som fremgår i tinglysningen 
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Et anlægs afregningsgruppe og GSRN-nr. kan tidligere ejer(sælger) finde på et 
afregningsbilag fra Energistyrelsen. Ligesom tidligere ejer(sælger) kan logge på 
Eloverblik og finde anlæggets oplysninger.  
 
Tryk herefter på ”næste” jf. nedenstående billede. 

 
 
Tro og loveerklæring vedrørende erhverv på anlægsadressen 
 
Under overskriften ”tro og loveerklæring vedrørende erhverv på anlægsadressen” 
skal ny ejer (køber) oplyse, om der er erhverv registreret på adressen og om 
anlægget vil forsyne erhverv.  
 

1) Angiv om ny ejer(køber) har registreret erhverv på anlægsadressen  
2) Angiv om ny ejer(køber) kan erklære på tro og love, at der på 

anlægsadressen ikke er noget erhvervsmæssigt elforbrug på nuværende 
tidspunkt eller vil være det fremadrettet 

 
Tryk herefter på ”næste” jf. nedenstående billede. 
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Information  
 
Under overskriften ”information” er listet særligt vigtige informationer vedrørende 
tilbageholdelse af pristillæg, anlæg godkendt til årsbaseret nettoafregning og 
forhøjet pristillæg. Læs informationerne og sæt flueben i ”ovenstående er forstået”. 
 
Tryk herefter på ”næste” jf. nedenstående billede. 
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Opsummering  
 
Under overskriften ”opsummering” listes de angivne oplysninger. Kontroller, at alle 
felter er udfyldt korrekt og tryk på ”send”. Vær opmærksom på at ny ejer(køber) 
selv skal downloade en kvittering. Energistyrelsen sender desværre ikke 
automatisk en kvittering når vi modtager jeres anmeldelse om skift af ejer. 
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Vejledning for anmeldelse om skift af ejer som virksomhed med CVR-
nr.  
 
Den digitale anmeldelse om skift af ejer kan tilgås via virk.dk, hvis der søges om 
ejerskifte som virksomhed med CVR-nr. Ved anmeldelse om skift af ejer på virk.dk, 
skal ny ejer(køber) logge ind med et medarbejdersignatur til NemID. Vær særligt 
opmærksom på, at opsætningen af medarbejdersignatur til NemID ikke er tilkoblet 
et personligt CPR-nr.  
 
Energistyrelsen registrere som udgangspunkt den virksomhed der indsender den 
digitale anmeldelse om skift af ejer. Vær derfor opmærksom på, at det er 
virksomheden, der ønskes registreret som ny ejer(køber), der logges ind for og ikke 
et CPR-nr., da Energistyrelsen ikke må opbevare personoplysninger, der ikke 
vedrører sagen. 
 
Link til den digitale ejerskifteblanket på virk.dk: 
https://virk.dk/myndigheder/stat/ENS/selvbetjening/Anmeldelse_om_skift_af_ejer_f
or_solcelleanlaeg_eller_husstandsvindmoelle  
 
Klik på ”start selvbetjening” og vælg ”NemID nøglefil”. Log ind med 
medarbejdersignatur til NemID og tryk ”ok” jf. nedenstående billede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://virk.dk/myndigheder/stat/ENS/selvbetjening/Anmeldelse_om_skift_af_ejer_for_solcelleanlaeg_eller_husstandsvindmoelle
https://virk.dk/myndigheder/stat/ENS/selvbetjening/Anmeldelse_om_skift_af_ejer_for_solcelleanlaeg_eller_husstandsvindmoelle
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Oplysninger om anmelder 
Når ny ejer(køber) er logget ind indhenter systemet selv oplysninger om anmelder i 
CVR-registeret, hvis der logges ind som virksomhed med CVR-nr. Vær særligt 
opmærksom på, at det er et CVR-nr. tilhørende ny ejer(køber) der fremgår jf. pilen 
på nedenstående billede og ikke et CPR-nr., da Energistyrelsen ikke må opbevare 
personoplysninger, der ikke vedrører sagen. 
 
Tryk herefter på ”næste”.  
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Oplysninger om ejer 
 
Under overskriften ”oplysninger om ejer” er det ny ejers (køber) oplysninger der 
skal angives.  
 

1) Vælg ”ja” hvis I er ny ejer af anlægget  
 
Tryk herefter på ”næste” jf. nedenstående billede. 

 
 
Anlægsoplysninger for solcelleanlægget / husstandsvindmøllen 

Under overskriften ”anlægsoplysninger for solcelleanlæg / husstandsvindmølle” 
skal ny ejer(køber) angive oplysninger på det anlæg, som ønskes ejerskiftet. 
 

1) Angiv om det er en husstandsvindmølle eller et solcelleanlæg 
2) Angiv hvilken afregningsgruppe anlægget er registreret i 
3) Angiv anlæggets unikke GSRN-nr.  
4) Angiv anlægsadressen, hvor anlægget er placeret 
5) Angiv den overtagelsesdato som fremgår i tinglysningen 

 
Et anlægs afregningsgruppe og GSRN-nr. kan tidligere ejer(sælger) finde på et 
afregningsbilag fra Energistyrelsen. Ligesom tidligere ejer(sælger) kan logge på 
Eloverblik og finde anlæggets oplysninger.  
 
Tryk herefter på ”næste” jf. nedenstående billede. 
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Tro og loveerklæring vedrørende erhverv på anlægsadressen 
 
Under overskriften ”tro og loveerklæring vedrørende erhverv på anlægsadressen” 
skal ny ejer(køber) oplyse, om der er erhverv registreret på adressen og om 
anlægget vil forsyne erhverv. 
 

1) Angiv om ny ejer(køber) har registreret erhverv på anlægsadressen  
2) Angiv om ny ejer(køber) kan erklære på tro og love, at der på 

anlægsadressen ikke er noget erhvervsmæssigt elforbrug på nuværende 
tidspunkt eller vil være det fremadrettet 

 
Tryk herefter på ”næste” jf. nedenstående billede. 
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Information  
 
Under overskriften ”information” er listet særligt vigtige informationer vedrørende 
tilbageholdelse af pristillæg, anlæg godkendt til årsbaseret nettoafregning og 
forhøjet pristillæg. Læs informationerne og sæt flueben i ”ovenstående er forstået”. 
 
Tryk herefter på ”næste” jf. nedenstående billede. 
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Opsummering  
 
Under overskriften ”opsummering” listes de angivne oplysninger. Kontrollér, at alle 
felter er udfyldt korrekt og tryk på ”send”. Vær opmærksom på at ny ejer(køber) 
selv skal downloade en kvittering. Energistyrelsen sender desværre ikke 
automatisk en kvittering når vi modtager jeres anmeldelse om skift af ejer. 
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Eksempel på et afregningsbilag  
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Vejledning til Eloverblik  
 
Tidligere ejer (sælger) kan på Eloverblik.dk logge ind og få adgang til sine stam –og 
måledata. Her kan sælger som kunde få et samlet overblik over sin el-produktion -
og forbrug.  
 
Link til Eloverblik: https://eloverblik.dk/welcome  
 
Tidligere ejer(sælger) skal logge ind på Eloverblik.dk, jf. nedenstående billede. 
 
Private elkunder logger på Eloverblik med deres private MitID. Klik på ”Privat”, log 
ind med bruger-id til MitID og tryk ”fortsæt” jf. nedenstående billede. 
 
Erhvervs elkunder logger på Eloverblik med deres medarbejdersignatur. Klik på 
”Erhverv” og log ind med NemID nøglefil. Log ind med medarbejdersignatur til 
NemID og tryk ”ok” jf. nedenstående billede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eloverblik.dk/welcome
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Når elkunden (sælger) er logget ind på Eloverblik kommer nedenstående billede 
frem.  
 
På Eloverblik kan tidligere ejer (sælger) se hvilken anlægsadresse han/hun er 
tilknyttet som elkunde.  
 

1) Under anlægsadressen vil solcelleanlægget eller husstandsvindmøllen 
fremgå med et 18 cifret GSRN nr., under overskriften ”MålepunktsID”, jf. 
nedenstående billede. 

2) Under overskriften ”målepunktstype” vil solcelleanlægget eller 
husstandsvindmøllens afregningsgruppe fremgå, jf. nedenstående billede.  

 

 
 
 
Eloverblik leveres af Energinet. Hvis der er yderligere spørgsmål, efter 
gennemgang af vejledningen, kan tidligere ejer (sælger) kontakte sin elleverandør, 
eller Datahub Support hos Energinet på mail datahub@energinet.dk. 
 
Det er muligt at læse mere om Eloverblik på Energinets hjemmeside her: 
https://energinet.dk/El/Private-husstande-og-virksomheder/Eloverblik 
 

mailto:datahub@energinet.dk
https://energinet.dk/El/Private-husstande-og-virksomheder/Eloverblik
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