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Navn (blokbogstaver): 

Anmodning om nettoafregning for solcelleanlæg 
BLANKETTEN UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Felter med * skal udfyldes. Vejledning findes på sidste side 
Fra: (ejers navn og adresse)     Til: 

* Energistyrelsen 
Center for VE-administration 
Niels Bohrs Vej 8D 
6700 Esbjerg

* Dato for nettilslutning (dd/mm/aaaa):  

* Anlæggets GSRN-nummer:  

* Ejers CVR eller CPR-nummer:  

* E-mail adresse: * Tlf. nr.:

*       Anlægget er opsat i forbindelse med udlejning   Ja_____  Nej_____   

Anlægsadresse 

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

* Vejnavn og nr.: 

* Postnr. og by: 

Valg af nettoafregningsgruppe 
Ved nogle netvirksomheder er der forskel i abonnementsprisen for gruppe 2 og 4. Kontakt din lokale 
netvirksomhed for mere information. 

* Der ønskes afregning efter nedenstående gruppe:

Gruppe 6 – Årsbaseret nettoafregning for anlæg i privat husstand eller i ikke erhvervsmæssig benyttet 
bebyggelse  

Beboelse/udlejning med en eller flere husstande/lejemål. Angiv antal: _______ stk. 
Blandet beboelse og fællesarealer, f.eks. plejehjem og boligblokke.  
Angiv antallet af lejemål, samt størrelsen af bebyggede fællesarealer: ______ stk. _____ m2 
Offentlige bygninger, institutioner, skoler, idrætsanlæg, haller,  
foreninger, kirker etc. Angiv antal kvadratmeter bebygget areal: ________ m2 

Underskrift 
Det er ejeren af anlægget, der skal anmode og underskrive blanketten.  
OBS! I tilfælde af udlejning, er det lejeren (forbrugeren), der skal anmode og underskrive blanketten. 

Ved min underskrift indestår jeg for rigtigheden af de i ansøgningen indeholdende oplysninger. 

*    Dato: * Underskrift
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Sådan udfylder du 
Blanketten skal udfyldes i forbindelse med anmodning om nettoafregning jf. 
Bekendtgørelse nr. 999 af 29/6/2016. 
 
 
Fra Her skal du som ejer af anlægget skrive dit navn og 

adresse 
 

Dato for nettilslutning (dd/mm/aaaa)  Angiv datoen for, hvornår anlægget er nettilsluttet. 
 

Anlæggets GSRN-nummer Anlæggets GSRN-nummer er et 18 cifret ID-
nummer og unikt for solcelleanlægget. Nummeret 
kan fås ved kontakt til den lokale netvirksomhed, 
det lokale elselskab fx DONG, TRE-FOR, NRGi osv. 
 

Ejers CVR/CPR-nummer Her skal du skrive dit CPR-nummer eller angive 
CVR-nummer, hvis der er tale om en virksomhed, 
der ejer anlægget. 
 

E-mail og tlf.nr. Her skal du angive kontaktoplysninger, så 
Energistyrelsen kan komme i kontakt med dig 
 

Anlægget er opsat i forbindelse med udlejning Hvis anlægget er opsat på en anden adresse og i 
forbindelse med udlejning, skal dette felt afkrydses. 
 

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

Hvis anlægget er opsat på en anden adresse end 
bopælsadressen, skal denne adresse oplyses 
sammen med oplysning om navnet på den, der er 
forbruger af el på adressen.  
  

Vejnavn, postnr. og by Adressen hvor anlægget er opsat. 
 

Valg af nettoafregningsgruppe  Her skal du afkrydse, hvilken 
nettoafregningsgruppe, du ønsker at afregne efter.  
 
Du kan læse mere om nettoafregningsgrupperne på 
ens.dk. Hvis der er tale om ren produktion, hvor al 
produktionen sælges til elnettet uden eget forbrug 
af produktionen, skal Energistyrelsen meddeles 
dette på ens@ens.dk 
 
 

Underskrift Det er ejeren af anlægget, der skal anmode og 
underskrive blanketten.  
OBS! I tilfælde af udlejning, er det lejeren 
(forbrugeren), der skal anmode og underskrive 
blanketten. 
 

 
Information 
Det er ejerens opgave at informere sin nuværende/kommende elleverandør om, at anlægget skal afregnes 
efter den godkendte nettoafregningsmodel.  Energistyrelsen fraskriver sig ethvert ansvar for forhold 
vedrørende ejerens leverancer fra tidligere og fremtidige elleverandører/balanceansvarlige markedsaktører 
ved behandling af anmodningen om af nettoafregning. 

Indsendelse af blanket 
Blanketten skal udfyldes og indsendes til Energistyrelsen, Center for VE-administration, Niels Bohrs Vej 8D, 
6700 Esbjerg eller indsend blanketten digitalt via e-boks. 
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1. Gå til www.e-boks.dk  
2. Log på som privat  
3. Log ind med NemID  
4. Vælg ”Skriv ny post” (øverst til højre), 
når du er logget på  
5. Tryk på ”Vælg modtager”  
6. Skriv ”Energistyrelsen” og tryk på 
søgeknappen(luppen) 
 

 
7. Tryk på ”Energistyrelsen” i fold ud menuen under 
søgeboksen 
8. Udfyld emne 
9. Angiv at din henvendelse drejer sig om 
”Energistyrelsen” 
10. Dernæst kan du vedhæfte en fil (via clipsikonet) og 
skrive en besked til Energistyrelsen (skriv gerne dit 
navn, anlægsadresse og telefonnummer/e-
mailadresse) 
11. Tryk på ”Send”. 

 

Du kan læse om reglerne for nettoafregning på www.ens.dk 
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