
Som boligudlejer har du ofte mange lejere, der flytter ind og ud af 
dine boliger. Det betyder mange til- og frameldinger af elaftaler. Det 
kan give en stor mængde administrativt arbejde, og kan koste mange 

penge i elregninger og gebyrer.

Automatisk  
tilmelding 

af elaftaler



Vil du spare tid, 
penge og  

ressourcer?
Når lejerne glemmer at til- eller framelde 
sig et elselskab ved flytning eller kommer til 
at oplyse en forkert adresse, så hænger du 
på både elregning, gebyrer og den ekstra 
administration, det indebærer. 

En administrationsaftale sørger for automa-
tisk tilmelding af lejere og tomgangsperio-
der fra boligadministrations systemerne EG 
Bolig, UNIK og KTP. Det vil vil spare dig for 
mange timers administrativt arbejde - og 
dermed markant effektivisere processen. 

Sådan fungerer det
En administrationsaftale sørger for automa-
tisk tilmelding til elselskabet i forbindelse 
med ind- og fraflytning. Når den nye lejer 
har underskrevet lejekontrakten, bliver lejer 
automatisk tilmeldt elaftalen pr. indflyt-
ningsdato. Lejer giver med sin underskrift 
fuldmagt til, at du må tilmelde lejer som 
elkunde hos EWII. Lejer oplyses om, at der 
er frit valg af el-leverandør og til enhver tid 
kan opsige sin elaftale og vælge et andet 
elselskab. 

Ved fraflytning frameldes lejer automatisk, 
hvis lejemålet sættes i tomgang eller ny 
lejer tilmeldes. 

Sikker proces
Når du indtaster lejers data samt ind- og 
udflytningsdato i dit boligadministrations

system, modtager EWII automatisk og sikkert 
alle oplysninger. Lejer bliver dermed tilmeldt 
sin elaftale på den rigtige dato. Samtidig 
sikrer vi også, at elaftalen opsiges på frigø-
relsesdatoen. 

Lejer undgår dermed besværet med selv at 
skulle huske til- og afmelding til elselskabet. 
Samtidig sparer du store mængder tid, når 
de mange manuelle arbejdsgange og pro-
cesser effektiviseres.

Aftalen er også med til at sikre, at der ikke 
opstår fejl i processen f.eks. ved fejltastninger 
i forhold til indflytning og fraflytningsdatoer 
og tilmelding på forkert adresse.

Fordele

• Optimering af tid og admini-
strationsprocesser 

• Digital og automatisk proces 

• Sikker overførsel af data i for-
hold til GDPR 

• Fast kontaktperson i Erhvervs-
service



Forskel med og 
uden automatisk 

tilmelding
Tilmelding MED administrationsaftale

Tilmelding UDEN administrationsaftale

Med en automatisk administrationsaftale hos EWII sparer du en række arbejdsgange, 
som svarer til adskillige minutter ved hver flyttehåndtering. Det giver dig tid til andet og 

mere nyttigt arbejde.
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Skal jeg  
hjælpe dig?

Hvis du vil høre mere om, hvordan du kan spare tid ved 
automatisk at tilmelde lejere til en elaftale hos EWII, er du 

meget velkommen til at kontakte mig.

Kasper Bruhn
KEY ACCOUNT MANAGER 

26 88 34 06
kasp@ewii.dk

D
en

ne
 t
ry

ks
ag

 e
r 
sv

an
em

æ
rk
et

, C
O
2-

ne
ut

ra
l o

g 
fre

m
st
ill
et

 a
f 
10

0 
%
 in

ds
am

le
de

 g
en

br
ug

sf
ib
re

.


