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Ansøgning om kompensation af elkunder for netvirksomhedens nød-
vendige omkostninger til nettab, drift og vedligeholdelse under kompen-

sationsordningen 
 

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet findes i bilag 1. Ansøgningsfristen for ansøgning om kom-

pensation er den 10. januar 2023. 

 
1. Oplysninger på selskab 

 

 Ansvarligt selskab: 

 

  Kontaktperson: 

 Mail:  Tlf.: 

 
  

2. Oplysninger om selskabets anlæg omfattet af ansøgningen 
 

 Antal anlæg: 

 
NAVN PÅ SAG SAGSNR./J.NR ANLÆGSTYPE 
   
   
   
   
   
   
   

 
     Ja, ansøgningen er vedlagt en sagsopstilling pr. tidligere udlignings- eller kompensationssag 
     Sagsopstillingerne er vedlagt i en ZIP-komprimeret mappe 
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3. Underskrift

     Ja, ansøgningen er vedlagt dokumentation for tegningsberettigelsen 

Ved min underskrift indestår jeg på vegne af                 for rigtigheden af de angivne oplysnin-
ger i ansøgningen og de vedhæftede dokumenter. 

Dato: Navn: (blokbogstaver) 

Underskrift: 
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Bilag 1 
 

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet 
 
Sådan udfyldes blanketten 
Dette skema skal anvendes ved ansøgning om kompensation af elkunder for netvirksomhedens nødvendige 
omkostninger til nettab, drift og vedligeholdelse, der kan kompenseres jf. bekendtgørelse nr. 2655 af 28. de-
cember 2021. 
 
Nedenfor findes en kort vejledning til udfyldelse af visse felter i ansøgningsskemaet. Hvis udfyldelse af an-
søgningen giver anledning til spørgsmål, kan der rettes henvendelse til Energistyrelsen. Kontaktoplysninger 
fremgår sidst i dette afsnit. 
 
Ansøgningsskemaet bedes udfyldt elektronisk.  
 
Kontaktperson 
Selskabet skal angive den kontaktperson, som Energistyrelsen kan kontakte i forbindelse med sagsbehand-
lingen. Selskabet er ansvarlig for at informere Energistyrelsen, såfremt der under sagsbehandlingen tilknyt-
tes en ny kontaktperson.  
 
Oplysninger om sagen 
Selskabet skal udfylde antallet af anlæg, hvor omkostninger vedrørende nettab, drift og vedligeholdelse kan 
kompenseres. Herudover skal selskabet angive navnet og sags- eller journalnr. på de enkelte sager vedrø-
rende anlægsomkostningerne, der tidligere er udlignet eller kompenseret for det pågældende anlæg, samt 
anlægstypen.  
 
Ansøgningen skal udfyldes og vedlægges én sagsopstilling for hvert anlæg, hvortil kompensation af elkunder 
for netvirksomhedens nødvendige omkostninger til nettab, drift og vedligeholdelse ansøges kompenseret. 
Såfremt der skal anvendes flere linjer, skal selskabet selv tilføje eller på anden måde vedlægge disse. Ska-
belon for sagsopstillingen findes på www.ens.dk.  
 
Sagsopstillingen indeholder de oplysninger, der er nødvendige for beregning af beløbet til kompensation for 
nettab, drift og vedligeholdelse. 
 
Sagsopstillingerne bedes indsendes i én samlet ZIP-komprimeret mappe. 
 
 
Underskrift 
Det er den/de tegningsberettigede for virksomheden, der skal underskrive ansøgningen. Ansøgningen skal 
være vedlagt dokumentation for tegningsberettigelsen. Ansøgningen kan udfyldes og underskrives af en an-
den, hvis ansøgningen er vedlagt en af en tegningsberettiget underskrevet fuldmagt og dokumentation teg-
ningsberettigelsen. 
 
Indsendelse af ansøgning 
Ansøgningen indsendes pr. mail til udligning@ens.dk. Spørgsmål til udfyldelse af ansøgningen kan rettes til 
samme e-mailadresse. 
 

http://www.ens.dk/
mailto:udligning@ens.dk
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