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Sådan finder du dit el-forbrug time for time: 
 
Find følgende frem:  

• Din elregning, hvor aftagernummer fremgår (langt nummer) og en tilhørende WebAccesskode 
• Din NemID 

  
Når du har de to ting ved hånden, skal du gøre følgende (tager ca. 10-15 min): 
  

• Gå ind på www.eloverblik.dk 
• Her klikker du på et af logoerne til elselskabet (ligegyldigt hvilket) 
• Du bliver bedt om at logge på med NemID 
• Herefter bliver du sendt til en side, hvor dit navn fremgår øverst, og der står: ”tilmeld måler” 
• Klik på ”tilmeld måler” 
• Du oplyser Målepunkts ID (langt nummer, der fremgår af elregningen) 
• Du oplyser WebAccessCode, som fremgår af elregningen: ”8-cifre og bogstaver” 
• Nu er måleren tilmeldt og står under menuen ”mine målere” 
• Vælg ”mine målere” og klik på den netop tilmeldte måler 
• Så kommer du ind på stamdata af den El-måler med den pågældende måler-ID 
• Klik på ”Måledata” 
• Vælg ”datoperioden 01.01.2018 – 31.12.2018” eller en anden periode over tolv måneder, vælg 

time => ”hent Data” 
• Den henter Data – det kan tage lidt tid => så kommer måledata for hver eneste time i 2018 frem. 
• I bunden af tabellen kan du klikke på ”exporter Data til Excel” 
• Der dannes en Excel fil. 

  
Herefter udfylder du formularen på landbosyd.dk/radgivning/miljo/solcelle-pakke og uploader:  

• Excel fil med måledata for en eller flere måler, der ønskes belyst mht. solceller 
• Kopi af elregning af det afsnit, hvor elprisen fremgår. 

  
Herefter udarbejder LandboSyds rådgivere: 

• Graf over strømforbruget og solcellerne forventede produktion 
• Vurdering af størrelsen af solcelleanlæg for at have et højt direkte forbrug 
• Økonomivurdering af investeringen 

 
Herefter drøfter vi sammen vurderingsgrundlaget. Hvis du vælger at gå videre med etablering af solceller, 
vil vi også hjælpe med landzone og byggeanmeldelsen til kommunen mv.  
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