
Side 1/5 

Anmodning om valg af pristillæg, jf. § 43 f, stk. 1, og § 43 g, stk. 1, i lov om 

fremme af vedvarende energi 

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet findes på side 2 

Vejledning om Energistyrelsens behandling af personoplysninger findes i bilag 1 

Oplysninger om ansøger 

Ansøgers navn: 

Ansøgers CVR-nummer: 

Postadresse: 

E-mailadresse:

Anlægsoplysninger 

Værkets adresse: 

Værkets GSRN-nummer: 

Der anmodes om pristillæg efter: 

☐ § 43 f, stk. 1 eller § 43 g, stk. 1 – Fast afregning

☐ § 43 f, stk. 2 eller § 43 g, stk. 2 – Fast pristillæg

Underskrift 

Ved min underskrift indestår jeg for rigtigheden af de angivne oplysninger i ansøgningen og den/de 

vedhæftede dokumenter.  

Dato / Sted 

Underskrift 

Navn (Blokbogstaver) 

Dato / Sted 

Underskrift 

Navn (Blokbogstaver) 
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Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet 

Sådan udfyldes blanketten 

Dette skema skal anvendes ved anmodning om valg af pristillæg til elektricitet som produceres ved biogas 

eller ved anvendelse af forgasningsgas, jf. lov om fremme af vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 

125 af 7. februar 2020 med senere ændringer (herefter loven).  

 

Ejeren af et anlæg, der modtager pristillæg til elektricitet efter § 43 f, stk. 1 eller § 43 g, stk. 1, kan med 

virkning fra et årsskifte vælge i stedet at modtage pristillæg efter stk. 2. Valget er bindende, indtil der med 

virkning fra et årsskifte igen vælges at modtage pristillæg efter dette stykke. Anmodningen om valg af 

pristillæg skal indgives inden den 1. oktober for at få virkning fra det følgende årsskifte. 

 

Ansøgningsskemaet bedes udfyldt elektronisk. Hvis ansøgningsskemaet printes og udfyldes i hånden, så 

skal ansøgningsskemaet udfyldes med blokbogstaver.  

 

Underskrift  

Det er den/de tegningsberettigede for virksomheden, der skal underskrive anmodningen. Ansøgningen kan 

udfyldes og underskrives af en anden, hvis ansøgningen er vedlagt en fuldmagt og dokumentation for 

ejerforholdet og tegningsberettigelsen.  

 

Ansøgningen er forudfyldt med felt til dato, navn og underskrift for to personer. Hvis flere personer tegner 

virksomheden, så skal hver af de tegningsberettigede udfylde en dato, navn og underskrift.  

 

Indsendelse af ansøgning 

Ansøgningen bedes indsendt med elektronisk post til biogas@ens.dk. Spørgsmål til udfyldelse af 

ansøgningen kan rettes til samme e-mailadresse eller telefonisk til 70 21 50 74. 

  

mailto:biogas@ens.dk
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Bilag 1 

 

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv. 

 

Energistyrelsen er dataansvarlig 

Energistyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:  

Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 
CVR-nr.:  59 77 87 14  
Telefon:  33 92 67 00  
Mail:  ens@ens.dk 

 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte 

os.  

 

Energistyrelsens databeskyttelsesrådgiver 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du også altid velkommen til at 

kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.  

 

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:  

Telefon:  72 54 57 41 
Mail: dpo@efkm.dk 
Brev:  Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering  
 Rentemestervej 8 
 2400 København NV 
 Att. Databeskyttelsesrådgiver Bibi Aminah Shah 

 

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 

 Behandling af din anmodning om valg af pristillæg 

 Opbevaring til dokumentations- og kontrolformål.  

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

 Lovbekendtgørelse nr. 125 af 7. februar 2020 om fremme af vedvarende energi. 

 Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.   

 

Opbevaring af dine personoplysninger 

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi 

oplyse dig om, at dine personoplysninger senest slettes, når der ikke længere er et sagligt behov for at 

opbevare de pågældende personoplysninger. 

mailto:dpo@efkm.dk
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Dine rettigheder 

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af 

personoplysninger om dig.   

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.  

Ret til at se personoplysninger (indsigtsret): 

Du har ret til at få indsigt i de persondata, som vi behandler om dig. Du kan anmode om indsigt i de 

persondata, som vi har registreret om dig, herunder de formål, som data er indsamlet til. Vi vil efterkomme 

din indsigtsanmodning så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse. 

Ret til berigtigelse (rettelse): 

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine 

personoplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere 

fuldstændige og/eller ajourførte. 

Ret til sletning: 

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige 

generelle sletning indtræffer.  

Ret til begrænsning af behandling: 

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få 

begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – 

med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller 

for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.  

Ret til indsigelse: 

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine 

personoplysninger.  

Ret til at transmittere personoplysninger (dataportabilitet): 

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og 

maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden 

hindring. 

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du 

finder på www.datatilsynet.dk. 

 

Klage til Datatilsynet  

http://www.datatilsynet.dk/
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Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine 

personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

 

 

 

http://www.datatilsynet.dk/
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