Anmodning om oprettelse i Energistyrelsens Oprindelsesgarantiregister
Vejledninger til udfyldelse af ansøgningsskemaerne findes i tilknytning til ansøgningsskemaet
Vejledning om Energistyrelsens behandling af personoplysninger findes i bilag 1
Særskilt ansøgningsskema for brugeradgang til selvbetjeningsportalen findes i bilag 2

Oplysninger om ansøger (ejeren af produktionsenheden)
Ansøgers navn:
Ansøgers CVRnummer:
E-mailadresse:

Oplysninger om anlæg
Navn:
Adresse:
Type:
Kapacitet:
Dato for idriftsættelse:
Energikilde:

Brændsel 1:
Brændsel 2:
Brændsel 3:
Brændsel 4:

Hvilket fjernvarmenet eller
fjernkølingsnet er anlægget
tilknyttet?
Vedrører oprettelsen fjernvarme eller fjernkøling?
☐ Fjernvarme
☐ Fjernkøling
☐ Principdiagram er vedhæftet som bilag
☐ Det godkendte projektforslag for anlægget er vedhæftet som bilag

Underskrift

Ved min/vore underskrift(er) indestår jeg/vi for rigtigheden af de angivne oplysninger i
ansøgningen og de vedlagte dokumenter.

Dato / Sted
Underskrift
Navn (Blokbogstaver)

Dato / Sted
Underskrift
Navn (Blokbogstaver)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet
Der skal udfyldes et ansøgningsskema pr. anlæg.
Dette skema skal anvendes ved anmodning om oprettelse i Energistyrelsens Oprindelsesgarantiregister, jf. § 7 i bekendtgørelse om oprindelsesgarantier for elektricitet, gas,
fjernvarme og fjernkøling fra vedvarende energikilder (herefter bekendtgørelsen).
Nedenfor findes en kort vejledning til udfyldelse af visse felter i ansøgningsskemaet.
Hvis udfyldelse af ansøgningen giver anledning til spørgsmål, kan der rettes henvendelse til Energistyrelsen. Kontakt-oplysninger fremgår sidst i dette afsnit.
Ansøgningsskemaet bedes udfyldt elektronisk og skal indsendes med elektronisk post til
Energistyrelsen. Hvis ansøgningsskemaet printes og udfyldes i hånden, skal ansøgningsskemaet udfyldes med blokbogstaver.

Energikilde
Oplysninger om den energikilde fra hvilken energien er produceret.
Ved anvendelse af flere brændsler i samme anlæg skal forbruget af hvert brændsel måles eller beregnes særskilt, således at produktionen kan opdeles forholdsmæssigt i de
andele, hvortil der kan udstedes oprindelsesgarantier.

Principdiagram
Der skal vedlægges et principdiagram, som viser energistrømmene for produktionsenheden. Diagrammet skal bl.a. vise:
1) Strømme for varme/køling og andre energistrømme
2) Placeringen af:
a) Injektionssted
b) Hjælpestoffer
c) Import og eksport målere
d) Opbevaringsfacilitet/lager (f.eks. akkumuleringstank)
e) Forbrug ved produktionsenheden

Underskrift
Det er den/de tegningsberettigede for virksomheden, der skal underskrive ansøgningen.
Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation for tegningsberettigelsen. Ansøgningen
kan udfyldes og underskrives af en anden, hvis ansøgningen er vedlagt en fuldmagt og
dokumentation for ejerforholdet og tegningsberettigelsen.
Ansøgningsskemaet er forudfyldt med to felter til dato, navn og underskrift for en person. Hvis flere personer tegner virksomheden, så skal hver af de tegningsberettigede
udfylde en dato, navn og underskrift.

Indsendelse af ansøgning
Ansøgningen bedes indsendt med elektronisk post til oprindelse@ens.dk Spørgsmål til
udfyldelse af ansøgningen kan rettes til samme e-mailadresse.

Bilag 1
Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.
Energistyrelsen er dataansvarlig
Energistyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som
vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:
Energistyrelsen
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Niels Bohrs Vej 8d
6700 Esbjerg
CVR-nr.:
Telefon:
Mail:

59 77 87 14
+45 3392 6700
ens@ens.dk

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Energistyrelsens databeskyttelsesrådgiver
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du
også altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:
Telefon:

72 54 57 41

Brev:

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Rentemestervej 8
2400 København NV
Att. Databeskyttelsesrådgiver Bibi Aminah Shah

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:


Behandling af din anmodning om oprettelse i Energistyrelsens Oprindelsesgarantiregister.



Opbevaring til dokumentations- og kontrolformål.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:


Lov om fjernkøling, jf. lovbekendtgørelse nr. 804 af 12. august 2019
som ændret ved lov nr. 883 af 12. maj 2021



Lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1215 af 14. august
2020



Bekendtgørelse nr. 1216 af 7. juni 2021 om oprindelsesgarantier for
elektricitet, gas, fjernvarme og fjernkøling fra vedvarende energikilder



Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:


Almindelige personoplysninger:
o

Personoplysninger som du indsender i forbindelse med din ansøgning og den efterfølgende sagsbehandling.

Modtagere af personoplysninger
Energistyrelsen videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende
modtagere:


Databehandlere som understøtter Energistyrelsens journaliserings- og
sagsbehandlingssystemer

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at dine personoplysninger senest
slettes, når der ikke
længere er et sagligt behov for at opbevare de pågældende personoplysninger.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
1. Ret til at se personoplysninger (indsigtsret):
Du har ret til at få indsigt i de persondata, som vi behandler om dig. Du kan anmode om indsigt i de persondata, som vi har registreret om dig, herunder de
formål, som data er indsamlet til. Vi vil efterkomme din indsigtsanmodning så
hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse.
2. Ret til berigtigelse (rettelse):
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. Du har også ret
til at få dine personoplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette
vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

3. Ret til sletning:
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
4. Ret til begrænsning af behandling:
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun
behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares,
eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
5. Ret til indsigelse:
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.
6. Ret til at transmittere personoplysninger (dataportabilitet):
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret,
almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den
måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Bilag 2
Brugeradgang selvbetjening
Undertegnede vil gerne have adgang til Energistyrelsens selvbetjeningsportal.
Ansøgers navn:

Virksomhed:
CVR-nummer:
Telefon:
E-mail-adresse:
Når Energistyrelsen har oprettet dig i systemet, sender vi en bekræftelse til din mailadresse. Derefter kan du logge ind i Selvbetjeningsportalen med din NemLogin-medarbejdersignatur.
Det påhviler brugeren at sikre, at brugeroplysningerne alene anvendes af de af brugeren
hertil autoriserede personer, samt at brugeroplysningerne ikke videregives til andre. Det
påhviler brugeren at sikre, at brugeroplysningerne til enhver tid er ajourførte herunder,
at ændringer uden ugrundet ophold meddeles Energistyrelsen.
Energistyrelsen påtager sig intet ansvar for eventuel uautoriseret anvendelse af brugeroplysningerne eller misbrug i øvrigt.
_____________
Dato

______________________________________________

Navn Blokbogstaver

Ansøgningen bedes sendt til: oprindelse@ens.dk (husk at underskrive)

