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E-mail-adresse: 

 
Anmodning om genoptagelse af pristillæg 

til elektricitet produceret ved anvendelse af biogas 
eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse 

 
Blanketten skal udfyldes i forbindelse med anmodning om genoptagelse af pristillæg, 

jf. bekendtgørelse nr. 1298 af 14. juni 2021 om pristillæg til elektricitet 
produceret ved anvendelse af biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse 

 
INDSEND BLANKETTEN VIA E-BOKS ELLER PR. POST. 

Vejledning til at sende post via e-Boks, se på side 2 
 

FELTER MED * SKAL UDFYLDES - BLANKETTEN KAN UDFYLDES PÅ SKÆRMEN 
 
 
 

1. Anlægsoplysninger 
Her udfyldes oplysninger om anlægget: 

 
 

* 
 

* 
 

* 
 
 
 

2. Oplysninger om anlægsejer 
Her udfyldes oplysninger om ejer af anlægget: 

 

*  
 

* 
 

* 
 

* 
 

* 
 

 
 

3. Jeg/vi ønsker at genoptage pristillæg 
Varsel for genoptagelse har virkning fra den første dag i en måned, og med forudgående varsel på mindst en 
måned. Bemærk at pristillæg tidligst kan genoptages 3 måneder efter den dato, hvor et tidligere fravalg har 
virkning fra, jf. bekendtgørelsens § 15, stk. 2. 

 
Ja  
 

 
Når du/I vælger at genoptage pristillæg, skal der samtidig gives besked til Energinet på 
afregning@energinet.dk. 

 
 
 

Dato for genoptagelse af pristillæg: 

By: Postnr.: 

Navn på ejer: 

CPR nr. eller CVR nr. på anlægsejer: 

By: Postnr.: 

Telefonnummer: 

Adresse: 

Anlægsadresse: 

Værkets GSRN-nummer/numre: 18-cifret ID-nummer 

mailto:afregning@energinet.dk
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4. Underskrift for genoptagelse af pristillæg 

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

*  
 
 

*  
 
 

Gyldig underskrift for at anmeldelsen er gældende 
Blanketten skal underskrives i overensstemmelse med tegningsreglerne jf. CVR registret. Hvis blanketten 
ikke er underskrevet i overensstemmelse med tegningsreglerne jf. CVR registret, skal der vedlægges 
dokumentation for, hvem der kan underskrive på vegne af virksomheden/foreningen. For foreninger fremgår 
tegningsretten sædvanligvis af foreningens vedtægter samt seneste generalforsamlingsreferater, hvor der er 
sket valg af den person eller de personer, der er tegningsberettiget. 

 
 

Indsendelse af blanket 
Blanketten kan indsendes digitalt via e-Boks eller til Energistyrelsen, Center for Energiadministration, 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 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 clips-ikonet) og skrive en besked til Energistyrelsen (skriv gerne dit 
navn, anlægsadresse og telefonnummer/mailadresse). 
11. Tryk på ”Send” 

 
Læs mere om udbetaling af pristillæg på www.ens.dk 

Dato: Navn på anlægsejer: (blokbogstaver) 

Underskrift: 

 

http://www.e-boks.dk/
http://www.ens.dk/
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