
Opsigelse af din 
gasforsyning på 

Mit Evida



Opsigelse af din gasforsyning

• Du opsiger din gasforsyning digitalt på: https://mit.evida.dk
• Du skal bruge

• Dit kundenummer
• Din adgangskode
• Dit NemId

• OBS! Du kan IKKE benytte browseren Internet Explorer.
Benyt i stedet Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox eller Safari.

https://selvbetjening.evida.dk/


Step 1: Gå til Mit Evida og log ind 
https://mit.evida.dk

https://selvbetjening.evida.dk/


Step 2: Efter login, tryk ‘Opsigelse af din gasforsyning’

https://mit.evida.dk

https://selvbetjening.evida.dk/


• Du skal bekræfte, at du ejer ejendommen, du opsiger gasforsyningen for

Step 3: Din installation



• Du skal angive, hvornår du overgår til anden varmekilde. 
Det er ud fra denne dato, Evida planlægger nedtagning af din gasmåler og frakobling af din gasledning.

• Angiv, om du skifter til fjernvarme eller anden varmekilde.

Step 3: Din installation - fortsat



• Ved login laves opslag på din adresse i CVR-registreret. 

• Hvis der findes et aktivt CVR-nummer, skal du udfylde en de minimis-
erklæring.

Step 3: Din installation - fortsat



• Har du tidligere modtaget de minimis-støtte, skal du udfylde 
oplysninger om støtten.

Step 3: Din installation - fortsat



• Du skal oplyse dine kontaktoplysninger, så vi kan kontakte dig omkring 
tidspunkt for frakobling – tryk herefter fortsæt

Step 3: Din installation - fortsat



• Hvis du lever op til kriterierne i Afkoblingsordningen, og der er penge 
tilbage i puljen, får du at vide, at du kan få frakoblet din gasforsyning 
uden beregning. Tryk fortsæt.

Step 3: Din installation - fortsat



• Nu skal du indtaste dit CPR-nummer for at underskrive med NemID

Step 4: Underskrift



• Inden du kan underskrive, skal du læse det dokument, du underskriver. 
Det gør du ved at trykke på den grå knap.

Step 4: Underskrift - fortsat



• Dokumentet åbner i en ny fane.

• Læs dokumentet og gå tilbage 
til fanen ”Mit Evida”.

Step 4: Underskrift - fortsat



• Nu ændres teksten, og du kan få lov at trykke ‘Underskriv’.

Step 4: Underskrift - fortsat



• Du skal underskrive med dit NemID og bekræfte med nøgleapp eller 
nøglekort.

Step 4: Underskrift - fortsat



• Efter underskrift, ser du denne skærm. Skift fane for at komme tilbage 
til Mit Evida og din kvittering

Step 4: Underskrift - fortsat



• Nu får du en kvittering for din opsigelse. 
I bunden kan du downloade din kvittering, og den bliver også sendt 
til den mailadresse, du har oplyst.

Step 5: Kvittering



• Bemærk, du får altid to mails. I den første står, at du mangler at 
underskrive. Se bort fra denne, hvis du har skrevet under. I den anden 
mail er et link til kvitteringen.

Step 5: Kvittering - fortsat



Du kan altid logge ind på Mit Evida, og trykke på ‘Opsig gasforsyning’ for 
at se din kvittering.

Step 5: Kvittering - fortsat



Hvis du ikke lever op 
til kriterierne,

eller hvis puljen er tom



• Hvis dit gasforbrug er for højt eller for lavt, ser du dette billede. 
Prisen for frakobling afhænger af dit distributionsområde. 

• Tryk ‘Fortsæt’ for at opsige gasforsyningen eller ‘Annuller’ for at afbryde.

Step 3: Din installation



• Hvis du har angivet, at du har et CVR-nummer på adressen og har modtaget 
de minimis-støtte over beløbsgrænsen, ser du dette billede. 
Prisen for frakobling afhænger af dit distributionsområde. 

• Tryk ‘Fortsæt’ for at opsige gasforsyningen eller ‘Annuller’ for at afbryde.

Step 3: Din installation



• Hvis puljen er tom, ser du dette billede.

• Tryk ‘Fortsæt’ for at opsige gasforbindelsen, eller tryk ‘Annuller’, hvis du 
vil vente med din opsigelse, til der kommer nye midler i puljen.

Step 3: Din installation



• Når du ikke lever op til kriterierne, eller puljen er tom, vil den pris, 
der skal betales, også fremgå af kvitteringen.

Step 5: Kvittering
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