Anmodning om nettoafregning for solcelleanlæg
jf. Bekendtgørelse nr. 999 af 29/6/2016.
BLANKETTEN KAN UDFYLDES PÅ SKÆRMEN
Vi anbefaler ikke, at personfølsomme oplysninger indsendes via mail,
idet vores mailsystem ikke er krypteret
PRIVATPERSON - INDSEND BLANKETTEN VIA E-BOKS ELLER PR. POST.
Vejledning til at sende post via E-boks, se på side 3
VIRKSOMHED - INDSEND BLANKETTEN PR. MAIL TIL VE@ENS.DK ELLER PR. POST

FELTER MED * SKAL UDFYLDES

1. Anlægsoplysninger for solcelleanlægget
GSRN-nummer kan du få oplyst ved at kontakte din elleverandør.

*

Dato for nettilslutning dag/måned/år

*

GSRN-nummer: 18-cifret ID-nummer

*

Anlægsadresse:

*

Postnr.:

By:

2. Information om ejer
Her udfyldes én ejer.

*

CPR nr. eller CVR nr.:

*

Navn:

*

Nuværende adresse:

*

Postnr.:

*

Telefonnummer:

By:

E-mail-adresse:

3. Ved udlejning

I forbindelse med udlejning oplyses der her, hvem der er lejer af anlægget.

Lejer af solcelleanlæg:
CPR nr. eller CVR nr.:
Adresse:
Postnr.:

By:

Telefonnummer:
E-mail-adresse:
Blanketten fortsættes på næste side

Side 1

4. Valg af nettoafregningsgruppe
For at blive godkendt i gruppe 6 skal anlægget enten være nettilsluttet senest den 19. november 2012
eller opfylde følgende betingelser:
− Der skal være indgået bindende aftale om køb af anlægget senest den 19. november 2012. Kopi
af købsaftalen skal vedlægges denne anmodning
− Anlægget skal være anmeldt til din netvirksomhed senest den 20. december 2012
− Anlægget skal være nettilsluttet senest den 31. december 2013
Hvis ikke ovenstående betingelser er opfyldt, er anlægget ikke berettiget til nettoafregning i gruppe 6.
Energistyrelsen kan ikke dispensere fra betingelserne.
* 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
Bemærk: Hvis anlægget er etableret uden forudgående tilsagn om nettoafregning, er det ikke længere
muligt at søge om nettoafregning i gruppe 2, 4 eller 5. Hvis anlægget ikke opfylder de oplistede betingelser for gruppe 6, kan anlægget derfor ikke godkendes til nettoafregning.

5. Underskrift af ejeren eller lejeren:
Hvis du indsender blanketten via E-boks, behøver du ikke underskrive. 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 overtagelse af solcelleanlægget/husstandsvindmøllen, samt rettigheden af oplysningerne i denne anmeldelse.
Dato:

Navn: (blokbogstaver)

*
Underskrift:
*

Blanketten fortsættes på næste side
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Information
Det er ejerens opgave at informere sin nuværende/kommende elleverandør om, at anlægget/vindmøllen 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 nettoafregning.

Indsendelse af blanket
Blanketten kan indsendes digitalt via e-boks eller til Energistyrelsen, Afregning og Support af VE, Niels Bohrs Vej 8D,
6700 Esbjerg.

Vejledning til at sende post til Energistyrelsen via E-boks
Bemærk det er ikke muligt at sende post via E-boks app’en på smartphone.
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 søg knappen
7. Tryk på ”Solceller, vindmøller og øvrige VE anlæg” i
boksen/vinduet
8. Dernæst kan du udfylde emne, vedhæfte en fil
(via clips-ikonet) og skrive en besked.
9. Tryk på ”Send”

Du kan læse mere på www.ens.dk
Tilbageholdelse af pristillæg
Udbetaling af pristillæg og andre ydelser efter bestemmelserne i §§ 35 a, 35 b, 36-43, 43 a-43 e, 44-50 og 50 a og regler
fastsat i medfør af disse bestemmelser kan tilbageholdes, hvis elproducenten uanset anmodning ikke inden for en
fastsat frist meddeler fyldestgørende oplysninger til brug for en afgørelse, om udbetaling af pristillægget eller anden
ydelse eller tilsyn og kontrol med udbetalingen.
Udbetalingen genoptages, når elproducenten har meddelt nærmere angivne oplysninger om det pågældende forhold,
jf. § 55, stk. 2 og 3 i lov om fremme af vedvarende energi.
Frigørende virkning
Energistyrelsen kan med frigørende virkning udbetale pristillæg og andre ydelser og beløb til berigtigelse af for lidt
udbetalt pristillæg og andre ydelser til den, der er anmeldt som ejer af elproduktionsanlægget i den periode, som
udbetalingen vedrører, medmindre ejeren har anmeldt, at udbetaling skal ske til en anden, jf. § 56, stk. 3 i lov om
fremme af vedvarende energi.
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