Ansøgning om afgørelse om forhøjet pristillæg til
solcelleanlæg – underpulje 2
(bekendtgørelse nr. 1114 af 18/9/2015)
Fra: (ejers navn og adresse)

Til:

*

Energistyrelsen
Att: Afregning og Support af VE
Niels Bohrs Vej 8D
6700 Esbjerg

Felter med * skal udfyldes. Forklaring findes på sidste side

CPR eller CVR nummer
*Ejers CPR eller CVR nummer:

TilsagnsID
*

Anlægsoplysninger
*GSRN nummer:
*Installationsadresse:

*post nr. og by:

*Installeret effekt (kW):
*Dato for nettilslutning:
Hvis der installeres mindre effekt, end der er opnået tilsagn til:
Jeg ønsker at tilbagelevere den overskydende effekt til puljen
Jeg ønsker at opretholde tilsagnet på den overskydende effekt til senere brug (dog inden for den
oprindelige 2 års grænse fra afgivelse af tilsagn).

Oplysninger om ejer
*Kontaktperson:
*E-mail adresse:
*Telefonnummer:
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Valg af nettoafregningsgruppe
*Der ønskes nettoafregning efter nedenstående gruppe:
Gruppe 2 – Timebaseret nettoafregning
Gruppe 4 – Forenklet nettoafregning (øjebliksafregning)
Læs mere om nettoafregning og nettoafregningsgrupperne på www.ens.dk

Udlejning
Anlægget er opsat i forbindelse med udlejning*
Hvis anlægget er opsat i forbindelse med udlejning, skal nedenstående oplyses
*Forbruger på adressen (Navn + CPR nummer):
*Dato:

*Lejers underskrift:

Erklæringer
Jeg bekræfter, at jeg ikke har modtaget eller vil modtage anden støtte til det ansøgte anlæg.

Ansøgningen skal være vedlagt en fuldmagt, hvis underskriver handler på vegne af anlægsejer.
Ved min underskrift indestår jeg for rigtigheden af de i ansøgningen indeholdende oplysninger.

*Dato:

*Underskrift:

*Navn (blokbogstaver):
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Sådan udfylder du
Blanketten skal udfyldes i forbindelse med
ansøgning om afgørelse om forhøjet pristillæg jf.
Bekendtgørelse nr. 1114 af 18/09/2015.
Alle felter markeret med * skal udfyldes.
Ejeroplysninger
Blanketten skal udfyldes med oplysninger om ejers
navn, bopælsadresse og CPR. Derudover skal der
oplyses et telefonnummer eller en e-mailadresse
på ejeren.
Anlægsoplysninger
Anlæggets GSRN nummer skal oplyses samt det
tilsagnsID, du har modtaget fra Energistyrelsen.
Anlæggets GSRN nummer er anlæggets ID og fås,
når anlægget er oprettet i Stamdataregistret.
Det skal oplyses hvilken installationsadresse,
anlægget er installeret på. Tilsagnet vil være
knyttet til installationsadressen og kan som
udgangspunkt ikke overdrages til andre. Dette vil
kræve en dispensation fra Energistyrelsen, som
kan gives efter en konkret vurdering. Derudover
skal anlæggets installerede effekt (kW) oplyses
ligesom oplysning om, hvornår anlægget er
nettilsluttet skal påføres.
Udnyttelse af tilsagn
Hvis du ikke har nettilsluttet den effekt, som du
har modtaget tilsagn til, skal du oplyse, hvorvidt
du ønsker at levere den resterende mængde watt
tilbage til puljen eller om du ønsker at gemme den
resterende mængde watt til senere brug (dog
stadig indenfor 2 år efter afgivelse af tilsagn fra
Energistyrelsen)

Nettoafregning
Anlægget skal være installeret i egen
forbrugsinstallation og der skal derfor søges om
nettoafregning samtidig med afgørelse om
pristillæg. Der søges om nettoafregning jf.
Bekendtgørelse nr. 999 af 29/6/2016.
Det er muligt at vælge mellem 2
nettoafregningsgrupper. Læs på www.ens.dk om
de 2 nettoafregningsgrupper. Bemærk – der kan
være forskel i det abonnement, der skal betales til
den lokale netvirksomhed, hvorfor det er en god
ide at undersøge dette, inden der søges.
Hvis anlægget er opsat i forbindelse med
udlejning, er det lejeren, der skal søge om
nettoafregning. Der skal derfor oplyses navn og
CPR nummer på lejeren ligesom lejeren skal
underskrive for denne del.
Underskrift
Det er ejeren af anlægget, der skal ansøge og
underskrive blanketten. Hvis det ikke er ejeren,
der ansøger og underskriver, skal der vedlægges
en fuldmagt fra anlægsejeren. Hvis der søges som
en juridisk person, skal dokumentation for
tegningsberettigelse vedlægges.
Information
Modtageren af pristillæg har pligt til at underrette
Energistyrelsen om alle forhold af betydning for
berettigelsen til at modtage pristillæg.
Underrettelsen skal ske, så snart pågældende
forhold er indtruffet jf. § 19 i Bekendtgørelsen.
Indsendelse af blanket
Blanketten skal udfyldes og indsendes til
Energistyrelsen, Afregning og Support af VE, Niels
Bohrs Vej 8D, 6700 Esbjerg.

Energistyrelsen
Afregning og Support af VE
Niels Bohrs Vej 8D
6700 Esbjerg
Tlf. 70 21 50 74
ve@ens.dk
www.ens.dk

3

