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Ansøgning om afgørelse om forhøjet pristillæg til 
solcelleanlæg – underpulje 4 

(Bekendtgørelse nr. 1114 af 18. september 2015 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1739 af 26. december 2017) 
 

 
BLANKETTEN UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 

Felter med * skal udfyldes. Vejledning findes på sidste side 
 

Fra: (ejers navn og adresse) Til: 
 
* 

 
 
 
 

CVR/CPR nummer 

* 
 

TilsagnsID 

* 
 

Anlægsoplysninger 

* 
 
* 

 
* 

 
* 

 
Hvis der installeres mindre effekt, end der er opnået tilsagn til: 

 

Jeg ønsker at tilbagelevere den overskydende effekt til puljen 

Jeg ønsker at opretholde tilsagnet på den overskydende effekt til senere brug (dog inden for den 
oprindelige 2 års grænse fra afgivelse af tilsagn). 

Oplysninger om ejer 

Angiv om der er tale om: Afdeling i almen boligorganisation, boligfællesskab, ejerforening, udlejer af 
privat udlejningsejendom 

* 
 

Ved boligfællesskab – angiv, om der er tale om Andelsboligforening, Andre selskaber, foreninger og 
fællesskaber, Boligaktieselskab, Boliganpartsselskab, Boliginteressentskab, Boligkommanditselskab eller 
Boligsamejer 

* 
 
 

Ved en afdeling i almen boligorganisation – angiv identifikationsnummer for afdelingen 
 

LBF nummer   Afdelingsnummer    

Dato for nettilslutning: 

Installeret effekt: 

Installationsadresse, postnr. og by: 

GSRN nummer: 

Ejers CVR/CPR nummer: 

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

* Der ønskes nettoafregning efter nedenstående gruppe. 
 

Læs mere om nettoafregning og nettoafregningsgrupperne på www.ens.dk 
 

Gruppe 2 – Timebaseret nettoafregning 
Gruppe 4 – Øjebliksbaseret nettoafregning 

 
 
* Anlægget er opsat i forbindelse med udlejning: Ja Nej 

 
 

Hvis anlægget er opsat i forbindelse med udlejning, skal nedenstående oplyses 
 
* 

 

* 
 

Erklæringer 
Det bekræftes, at ingen ejere eller medejere af solcelleanlægget: 

 

Er bopælsregistrerede i CPR registret på samme adresse som en medejer, der afregner elektricitet, 

som er fremstillet på de i ovennævnte solcelleanlæg, og som leveres til det kollektive elforsyningsnet 

Er bopælsregistrerede i CPR registret på samme adresse som en medejer, der nettoafregner 

elektricitet, som er fremstillet på de i felt nr. 1 nævnte solcelleanlæg 

Er bopælsregistrerede i CPR registret på samme adresse som en medejer, der er tilknyttet en 
forbrugsinstallation ejet af tredjemand, som afregner elektricitet fra de i felt nr. 1 nævnte 
solcelleanlæg 

Er bopælsregistrerede i CPR registret på samme adresse som en medejer, der ejer andele i en 
juridisk enhed, som ejer andele i de i felt nr. 1 nævnte solcelleanlæg. 

 
Jeg bekræfter, at jeg ikke har modtaget eller vil modtage anden støtte til det ansøgte anlæg 

 

Dokumentation 

* Hvor er anlægget opsat? 
 

På jorden 
 

På taget af en bygning 

Hvornår er bygningen opført? År   

Bemærk! byggetilladelse skal vedlægges ansøgningen, hvis bygningen er nybygget eller væsentligt 
ombygget inden for de seneste 12 måneder fra ansøgningen 

 
Integreret i en bygning 

Hvornår er bygningen opført? År   

- Bemærk! byggetilladelse skal vedlægges ansøgningen, hvis bygningen er nybygget eller 
væsentligt ombygget inden for de seneste 12 måneder fra ansøgningen 

* Lejers underskrift: Dato: 

Forbruger på anlægsadressen (navn + CPR-nummer): 
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Hvis anlægget er placeret på taget af en bygning/integreret i en bygning, som ikke er opført mhp. 
solceller, markér venligst, hvis 

solcelleanlægget er placeret på taget af eller integreret i en bygning, som ikke er opført med henblik 
på opsætning af solceller 

 
Elektriciteten fra det fælles solcelleanlæg alene nettoafregnes i elforbrug, der anvendes til fælles 
faciliteter for de tilknyttede boligenheder (fx opgang, gangarealer, cykelskur, vaskerum, fællesrum) 

 
* Hvilke fællesfaciliteter forsyner anlægget?    

 
*Antal tilknyttede boligenheder:    

 
* Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation fra BBR registret på ovenstående antal tilknyttede 
boligenheder 

 
* Ansøgningen skal endvidere være vedlagt dokumentation for tegningsberettigelse, hvis der søges af 
juridiske personer. 

 
* Derudover skal ansøgningen være vedlagt en fuldmagt, hvis der ansøges på vegne af anlægsejer. 

 
 

Ved min underskrift indestår jeg for rigtigheden af de i ansøgningen indeholdende oplysninger samt, de 
vedhæftede dokumenter, og indholdet heri. 

 
*Dato: *Underskrift: 

*Navn (Blokbogstaver):  
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Sådan udfylder du 
Blanketten skal udfyldes i forbindelse med ansøgning om forhøjet pristillæg jf. Bekendtgørelse 
nr. 1114 af 18. september 2015 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1739 af 26. december 2017 
 

 
Fra Her skal du som ejer af anlægget skrive dit navn og adresse 

Ejers CPR-nummer Her skal du skrive dit CPR-nummer 

TilsagnsID Her skal du påføre det tilsagnsID, du har modtaget fra 
Energistyrelsen. 

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. 

Vejnavn, postnr. og by Adressen hvor anlægget er opsat 

Anlægget er opsat i forbindelse med 
udlejning 

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

Installeret effekt Her skal du skrive den effekt, der er installeret 
 
Hvis du installerer mindre effekt, end du har fået tilsagn til, skal 
du afkrydse, om du ønsker at beholde tilsagnet til den 
resterende effekt eller om du ønsker at levere resten tilbage. 

Dato for nettilslutning Her skal du skrive, hvornår anlægget er opsat og tilsluttet 
elnettet 

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

Valg af nettoafregningsgruppe Her skal du afkrydse, hvilken nettoafregningsgruppe, du ønsker 
at afregne efter. 

 
Du kan læse mere om nettoafregningsgrupperne på 
https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-
energi/solceller/ansoegningsproces. Hvis der er tale om ren 
produktion, hvor al produktionen sælges til elnettet uden eget 
forbrug af produktionen, skal Energistyrelsen meddeles dette på 
sol@ens.dk 

Anlægget er opsat i forbindelse med 
udlejning 

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

Forbruger på anlægsadressen (navn 
+ CPR-nummer) 

Hvis anlægget er opsat i forbindelse med udlejning, skal du 
skrive navn og CPR nummer på den, der er forbruger af el på 
adressen. 

Erklæringer Her kan du afkrydse, hvis du ikke har modtaget eller vil 
modtage anden støtte til det ansøgte anlæg (fx 
håndværkerfradrag) 

Hvor skal anlægget opsættes? Du skal oplyse, hvor solcelleanlægget skal opsættes (på jord, 
tag eller integreret i bygning). Hvis anlægget opsættes på tag 
eller integreres i bygning, skal det oplyses hvorvidt bygningen 
er opført med henblik på opsætning af solcelleanlæg. 

 
For fælles solcelleanlæg ejet af en afdeling i en almen 
boligorganisation mv., jf. bekendtgørelsens § 4, skal 
ansøgningen endvidere indeholde oplysning om: 

 
• hvilke fælles faciliteter, der skal afregnes for 

fællesforbrug af elektricitet, og 
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 • antallet af tilknyttede boligenheder samt 
dokumentation fra BBR registret herfor. 

Dokumentation Hvis der søges som en juridisk person, skal dokumentation for 
tegningsberettigelse vedlægges. 

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, Afregning og Support af VE, Niels Bohrs 
Vej 8D, 6700 Esbjerg eller indsend blanketten digitalt via e-boks. 

 
Du kan læse om reglerne for nettoafregning på https://ens.dk/ansvarsomraader/stoette-til-vedvarende-
energi/solceller/ansoegningsproces. 
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