Anmodning om pristillæg til solceller
Jf. lovbekendtgørelse nr. 1288 om fremme af vedvarende energi af 27/10/2016 (VE-loven) § 47, stk. 6
Felter med * skal udfyldes. Forklaring findes på bagsiden
Fra: (ejers navn og adresse)

*

Til:

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

CVR/CPR nummer
*Ejers CVR eller CPR nummer:

Anlægsoplysninger
*GSRN-nummer:
*Installeret effekt (kW):
*Dato for nettilslutning:
*Installations adresse:
*Postnr. og by:

Oplysninger om ejer
*Kontaktperson:
*E-mail adresse:
*Telefonnummer:

Nettoafregning
* Er anlægget godkendt til nettoafregning?

Ja

Nej

Hvis nej, hvilken nettoafregningsgruppe ønsker du, dit solcelleanlæg skal afregnes efter?
Gruppe 2
Gruppe 4
Anlægget er opsat i forbindelse med udlejning*
Hvis anlægget er opsat i forbindelse med udlejning, skal nedenstående oplyses
*

Forbruger/lejer på anlægsadressen (navn + CPR/CVR-nummer):

1

*

Vejnavn, nr., postnr. og by:

*

Installeret effekt (kW):

*

Forbruger/lejers underskrift:
OBS! I tilfælde af udlejning, er det lejeren (forbrugeren), der skal anmode om nettoafregning og
underskrive for den del.
Ved selskaber skal der vedhæftes dokumentation for tegningsberettigelse.
Ved min underskrift indestår jeg for rigtigheden af de i ansøgningen indeholdende oplysninger, samt de
vedhæftede dokumenter og indholdet heri.

*Dato:

*Underskrift:

2

Sådan udfylder du
Blanketten skal udfyldes i forbindelse med
ansøgning om pristillæg jf. lovbekendtgørelse nr.
1288 om fremme af vedvarende energi af
27/10/2016 (VE-loven) § 47, stk. 6 og
bekendtgørelse nr. 1114 af 18/09/2015 om
Pristillæg til elektricitet fremstillet på visse
solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november
2012 og senere.
Alle felter markeret med * skal udfyldes.
Ejeroplysninger
Blanketten skal udfyldes med oplysninger om ejers
navn, bopælsadresse og CPR/CVR-nummer.
Derudover skal anlæggets GSRN-nummer
oplyses til identifikation af anlægget. GSRNnummer er anlæggets 18-cifrede ID-nummer og
unikt for anlægget. Nummeret kan fås ved
kontakt til den lokale netvirksomhed, det lokale
elselskab fx DONG, TRE-FOR, NRGi osv.
Anlægsoplysninger
Derudover skal det påføres, hvornår vindmøllen er
nettilsluttet samt oplysning om solcellens
installerede effekt (kW). Du skal angive anlæggets
adresse, også selv om denne er identisk med
bopælsadressen. Vær opmærksom på, at datoen
for nettilslutning skal stemme overens med den
nettilslutningsdato, der er registreret
netvirksomheden. Kontakt netvirksomheden, hvis
der er tvivl.

Bemærk, hvis dit anlæg opfylder kriterierne for
årsbaseret nettoafregning kan der ikke samtidig ydes
pristillæg, jf. overgangsordningen i § 7, stk. 11. Læs i
øvrigt mere om nettoafregning på www.ens.dk
Du henvises i øvrigt til vores vejledning om
pristillæg på vores hjemmeside ens.dk
Underskrift
Det er ejeren af anlægget, der skal anmode og
underskrive blanketten. Hvis det ikke er ejeren,
der ansøger og underskriver, skal der vedlægges
en fuldmagt fra solcelleejeren. Hvis der søges
som selskab, skal der vedlægges en
tegningsberettigelse.
Dokumentation
Energistyrelsen forbeholder sig ret til at indhente
yderligere dokumentation, hvis dette findes
nødvendigt til brug for vurdering af berettigelse for
pristillæg.
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
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