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Energistyrelsen 

Carsten Niebuhrs Gade 43 
1577 København V 

Niels Bohrs Vej 8D 
6700 Esbjerg 

T: +45 3392 6700 
E: ens@ens.dk 

Ansøgning om pristillæg til elektricitet produceret ved forgasningsgas frem-
stillet ved biomasse i henhold til § 43 g, stk. 1-3, i lov om fremme af vedva-

rende energi 

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet findes på side 7 
Vejledning om Energistyrelsens behandling af personoplysninger findes i bilag 1 

Særskilt ansøgningsskema om dispensation fra ansøgningsfristen den 1. maj 2020 findes i bilag 2 
Særskilt ansøgningsskema fra krav om tilslutning inden den 1. januar 2020 findes bilag 3 

Særskilt ansøgningsskema om fastsættelse af årsnorm pga. atypisk produktion findes i bilag 4 

Ansøgningsfristen for ansøgning om tilsagn om pristillæg til elektricitet produceret på anlæg, som anvender 

forgasningsgas er senest den 1. maj 2020. Se dog bilag 2. 

Der skal indsendes én ansøgning for hvert værk 

Oplysninger om ansøger (ejeren af anlægget eller værket) 
Ansøgers navn: 

Ansøgers CPR-nummer 
eller CVR-nummer: 
Postadresse: 

E-mailadresse:

Kontaktperson: 

Kontaktpersons e-mailadresse: 

Kontaktpersons telefonnummer: 

Ansøgers størrelse i forhold til den definition på stor virksomhed, som fremgår af pkt. 2.2., nr. 17 i 

Europa-Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse af 1. april 2008 (2008/C 82/01): 

[  ] Ansøger er en lille eller mellemstor virksomhed (SMV) 

[  ] Ansøger er en stor virksomhed  (se dokumentationskrav, se side 4) 
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Anlægsoplysninger (oplysninger om værket) 
Værkets navn i henhold til 
Stamdataregistret: 
Værkets adresse: 

Matrikel.nr. på den/de ma-
trikler hvor værket er belig-
gende: 
Værkets GSRN-nummer: 

GSRN-nummer for den eller 
de anlæg der er tilknyttet 
værket: 
Dato for værkets nettilslut-
ning 

Modtager værket anden støtte til dækning af de støtteberettigede omkostninger? 
☐ Ja
☐ Nej
Hvis ja, angiv støttens karakter og omfang nedenfor

Der søges om tilsagn om pristillæg efter: 
☐ lovens § 43 g, stk. 1: Pristillæg på det antal øre pr. kWh, som sammenlagt med markedsprisen efter §
51, stk. 2, nr. 1, udgør 82,5 øre pr. kWh (Fast afregning)
☐ lovens § 43 g, stk. 2 – Pristillæg på 44,8 øre pr. kWh for den andel elektricitet, som er produceret ved
anvendelse af forgasningsgas (Fast pristillæg).

Brændselssammensætning 
Angiv sammensætningen af brændsler på baggrund af den samlede energimængde af de tilførte brænds-
ler i værket for det senest afsluttede regnskabsår. 

Brændsel Andel i procent 
Forgasningsgas: 
Naturgas: 
Andet: 
Støttebrændsel*: 

* Brændsel eller anden energi af fossil oprindelse der f.eks. anvendes i forbindelse med opstart af anlæg-
get o.l.

Overstiger kapaciteten til produktion af elektricitet baseret på vedvarende energikilder 125 MW: 
☐ Ja
☐ Nej

Oplysninger til brug for beregning af årsnorm 
Hvis værket senest den 1. januar 2018 har leveret elektricitet til elforsyningsnettet, skal ansøger angive 
produktionen i den måned hvor værket har leveret mest elektricitet til det kollektive forsyningsnet i 2018. 
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Maksimal månedlig produktion ved 
anvendelse af forgasningsgas i 
2018 i kWh: 

* Hvis værket har haft atypisk produktion i 2018, kan der ansøges om fastlæggelse af årsnorm ved udfyl-
delse af bilag 4.

Hvis værket er idriftsat efter den 1. januar 2018, angives produktionen i den måned, hvor værket har leve-

ret mest elektricitet til det kollektive forsyningsnet i de første 12 måneders drift: 

Maksimal månedlig elproduktion ved anvendelse af 
forgasningsgas i de første 12 måneders drift i kWh: 

Hvis værket har idriftsat en udvidelse af værkets kapacitet efter den 1. januar 2018, angives produktionen i 

den måned, hvor værket har leveret mest elektricitet til det kollektive forsyningsnet i de første 12 måneders 

drift efter udvidelsen er idriftsat: 

Maksimale månedlige elproduktion i de første 
12 måneders drift i kWh: 

Se nedenfor i vejledningen om betingelserne for at kunne få fastsat årsnorm på baggrund af udvidelse. 

Erklæringer 

☐ Det erklæres, at den forgasningsgas, der anvendes til elproduktion, ikke tilsættes brint

☐ Ansøgers elproduktion sker på baggrund af forgasningsgas produceret udelukkende med biomasser
som angivet i bilag 1 i lov om fremme af vedvarende energi.

Tro- og loveerklæring 

☐ Det erklæres på tro og love, at ansøger om tilsagn om pristillæg har efterkommet ethvert krav om 

tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen ved en tidligere afgørelse har fundet ulovlig og 

uforenelig med det indre marked.

Energistyrelsen må ikke give tilsagn om støtte til en virksomhed, som ikke har efterkommet ethvert krav om 

tilbagebetaling af støtte, som Europa-Kommissionen har fundet ulovlig og uforenelig med det indre marked.  

Det bemærkes, at ansøger i perioden fra ansøgningens indsendelse til modtagelsen af et tilsagn er forplig-

tet til at underrette Energistyrelsen, såfremt ansøger ikke efterkommer ethvert krav om tilbagebetaling af 

støtte. 

☐ Det erklæres på tro og love, at ansøger ikke kriseramt.
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En virksomhed er kriseramt, når virksomheden ikke med egne finansielle midler eller med de midler, som 

virksomheden kan opnå fra ejeren/aktionærer og kreditorer, er i stand til at standse de tab, som uden de 

offentlige myndigheders indgriben næsten med sikkerhed vil medføre virksomhedens ophør på kort eller 

mellemlang sigt, jf. bekendtgørelsens § 2, nr. 9, jf. punkt 16 i Europa-Kommissionens retningslinjer for 

statsstøtte til miljøbeskyttelse og energi 2014-2020 (2014/C 200/01). 

Det bemærkes, at ansøger i perioden fra ansøgningens indsendelse til modtagelsen af et tilsagn er forplig-

tet til at underrette Energistyrelsen, såfremt ansøger bliver kriseramt. 

Andet af relevans for ansøgningen 

Dokumentation, første levering 
Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation for værkets første levering af elektricitet med forgasnings-

gas til det kollektive elforsyningsnet. 

Dokumentation, analyserapport 
Ansøgningen skal være vedlagt en analyserapport, der viser, at forgasningsgassen på baggrund af fysisk 

prøveudtag har en nedre brændværdi på minimum 2 MJ per NM3. Rapporten skal være attesteret af en 

kompetent uafhængig virksomhed. 

Dokumentation, principdiagram
Ansøgningen skal være vedlagt et principdiagram, der viser værkets opbygning, herunder en beskrivelse af 

produktionen af forgasningsgassen og processen frem til indløbet til det sted, hvor gassen omsættes. Der-

udover en beskrivelse af den eller de tekniske anlæg til elproduktion.  

Dokumentation, store virksomheder 
Hvis ansøger er en stor virksomhed, jf. afkrydsningen i afsnittet Oplysninger om ansøger, skal ansøgnin-

gen være vedlagt dokumentation for situationen uden støtte (det kontrafaktiske scenarie). Det vil sige, at 

ansøger skal fremsende en businesscase, der beskriver en gennemførelse af projektet – elproduktion pro-

duceret ved biogas eller forgasningsgas - uden pristillæg. Baggrunden for dette dokumentationskrav er, at 

der ved statsstøtte til store virksomheder gælder særlige krav til dokumentationen for, at pristillægget er 

nødvendigt for projektets gennemførelse. Filen, der udgør den vedlagte dokumentation, bedes venligst 

være navngivet Dokumentation for situationen uden støtte.  
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Dokumentation, tegningsberettigelse
Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation for tegningsberettigelsen. Hvis ansøgningen er udfyldt og 

underskrevet af en anden end den/de tegningsberettigede, skal ansøgningen være vedlagt dokumentation 

for ejerforholdet og tegningsberettigelsen.  

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

hæftede 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 ansøgning om tilsagn om pristillæg til elektricitet som produceres ved for-

gasningsgas fremstillet ved biomasse, jf. §§ 43 g og 43 h i lov om fremme af vedvarende energi (herefter 

loven) og bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret anvendelse af biogas eller forgasningsgas 

fremstillet ved biomasse (herefter bekendtgørelsen).  

Pristillæg til elektricitet som produceres ved forgasningsgas fremstillet ved biomasse udgør statsstøtte i 

form af et tilskud, som er godkendt af Europa-Kommissionen. Statsstøttegodkendelsen, de EU-retlige 

statsstøtteregler, loven og bekendtgørelsen er normerende for indholdet i dette ansøgningsskema.   

Tilsagnet om pristillæg meddeles til ejeren af det værk der leverer elektricitet til det kollektive elforsynings-

net produceret ved anvendelse af forgasningsgas fremstillet ved biomasse, jf. lovens § 43 g, stk. 1-3. Pris-

tillæggets størrelse reguleres årligt efter § 43 e, stk. 2 og 3. 

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. Kontakt-oplysnin-

ger fremgår sidst i dette afsnit.  

Ansøgningsskemaet bedes udfyldt elektronisk, og skal indsendes med elektronisk post til Energistyrelsen. 

Hvis ansøgningsskemaet printes og udfyldes i hånden, så skal ansøgningsskemaet udfyldes med blokbog-

staver.  

Anlæggets eller værkets størrelse 
Ansøger skal angive, om ansøger er en lille eller mellemstor virksomhed (SMV) eller en stor virksomhed. 

Ansøger skal i den forbindeles anvende den definition, der fremgår af punkt 2.2., nr. 1 i Europa-Kommissio-

nens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse af 1. april 2008 (2008/C 82/01) (herefter Europa-Kom-

missionens retningslinjer) som kan findes her. Europa-Kommissionen har udgivet en vejledning til definitio-

nen af virksomhedsstørrelser, som kan findes her. Vejledningen er en praktisk guide til at udrede, om en 

virksomhed er en SMV eller en stor virksomhed.  

En virksomheds størrelse defineres ud fra antal ansatte og enten årlig omsætning eller årlig samlet ba-

lance. Opgørelsen af disse data afhænger af virksomhedens relationer til andre virksomheder, herunder 

kapital- og stemmerettigheder og mulighed for at udøve bestemmende indflydelse.  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2008%3A082%3A0001%3A0033%3ADA%3APDF
http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1
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Hvis ansøger besidder kapital- eller stemmerettigheder i en anden virksomhed, eller har mulighed for at 

udøve bestemmende indflydelse i en anden virksomhed, så skal data (antal ansatte, årlig omsætning og 

årlig samlet balance) fra denne anden virksomhed i visse tilfælde, helt eller delvist, indgå i det datagrund-

lag, som er bestemmende for, om ansøger er en SMV eller en stor virksomhed. Endvidere, hvis en anden 

virksomhed besidder kapital- eller stemmerettigheder i ansøger, eller har mulighed for at udøve bestem-

mende indflydelse over ansøger, så skal data (antal ansatte, årlig omsætning og årlig samlet balance) fra 

denne anden virksomhed i visse tilfælde, helt eller delvist, indgå i det datagrundlag, som er bestemmende 

for, om ansøger er en SMV eller en stor virksomhed.  

For at fastslå, hvilket datagrundlag (antal ansatte, årlig omsætning og årlig samlet balance) der skal ligge til 

grund for vurderingen af, om ansøgeren er en SMV eller en stor virksomhed, skal ansøgeren derfor indled-

ningsvist fastslå, om ansøger er en uafhængig virksomhed, en partnervirksomhed eller en tilknyttet virk-

somhed, jf. Europa-Kommissionens retningslinjer. 

Der henvises i øvrigt til den tidligere nævnte vejledning, som kan hjælpe med at udrede, om man som an-

søger af pristillæg er en SMV eller en stor virksomhed, som kan findes her.  

GSRN-numre 
Ansøgningen skal rumme alle de GSRN-numre der er tilknyttet værket, jf. Stamdataregistret. Ved et værk 

forstås alle de elproduktionsanlæg, der findes på en eller flere sammenhængende matrikler. Alle elprodu-

cerende anlæg skal være registreret i Stamdataregistret, og er registret med et entydigt 18-cifret identifika-

tionsnummer kaldet GSRN-nummer. Alle anlæg er tilknyttet et værk i Stamdataregistret. Dette værk har 

ligeledes et GSRN-nummer. Hvis du, som værkejer har 2 motorer der leverer elektricitet til det kollektive 

elforsyningsnet via ét tilslutningspunkt, skal din ansøgning indeholde ét værks GSRN-nummer og to an-

lægs GSRN-numre. Du kan få oplyst dine GSRN numre ved at kontakte din netvirksomhed. 

Fastsættelse af årsnorm ved udvidelse af værkets kapacitet efter den 1. januar 2018 
For udvidelser af elproduktionsanlæg, som er sat i drift efter den 1. januar 2020, kan fastlæggelse af års-

norm efter kun ske, jf. loven § 43 h, stk. 4, når 

1) der senest den 8. februar 2019 er foretaget en irreversibel investering i udvidelse af elproduktionsan-

lægget og,

2) såfremt udvidelsen omfatter udvidelse af et anlæg til produktion af biogas, der for denne udvidelse

senest den 1. juli 2019 er meddelt en tilladelse efter § 25 i lov om miljøvurdering af planer og program-

mer og af konkrete projekter (VVM), i det omfang udvidelsen er omfattet af krav herom, og en miljøgod-

kendelse eller en tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens §

33, i det omfang udvidelsen er miljøgodkendelsespligtig.

http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1
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Hvis værket har haft atypisk produktion i de første 12 måneders drift efter udvidelse, kan der ansøges om 

fastsættelse af årsnorm ved udfyldelse af bilag 4. 

Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet indsendes inden fristen den 1. maj 2020, uanset om feltet til brug 

for beregning af årsnorm udfyldes eller ej. Hvis den maksimale mængde biogas ikke er kendt på 

ansøgningstidspunktet, angives i stedet begrundelsen for, at det ikke har været muligt at angive den 

maksimale mængde biogas. Det kan f.eks. være fordi, at der på ansøgningstidspunktet endnu ikke har 

været anvendt biogas til procesformål i 12 måneder.

Principdiagram 
Et principdiagram er en oversigt over værkets opbygning. Principdiagrammet bør vise, hvor forgasningen 

sker, og hvordan gassen føres til elproduktionsanlægget. Endvidere bør det være skitseret, hvordan elektri-

citeten føres frem til det kollektive elforsyningsnet, herunder hvor afregningsmålere er placeret. Værker, der 

anvender flere brændsler eller støttebrændsel, bør endvidere redegøre for disse forhold. Redegørelsen bør 

indeholde beskrivelse af, hvordan den sekundære brændsel tilføres værket. 

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 

anden, hvis ansøgningen er vedlagt en fuldmagt og dokumentation for ejerforholdet og tegningsberettigel-

sen. 

Ansøgningsskemaet 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 skal indsendes med elektronisk post til tilsagn-biogas@ens.dk. Spørgsmål til udfyldelse af 

ansøgningen kan rettes til samme e-mailadresse. 

mailto:tilsagn-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 
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 ansøgning om tilsagn om pristillæg og efterfølgende administration af et evt. til-

sagn om pristillæg.

• Opbevaring til dokumentations- og kontrolformål.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

• Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved anvendelse af biogas eller forgasnings-

gas fremstillet ved biomasse

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

bevare de pågældende personoplysninger. 

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

lysninger 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 person-

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

sigtsanmodning 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 personoplys-

ninger 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 personoplysnin-

ger.  

Ret til at transmittere personoplysninger (dataportabilitet): 

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

skinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hin-

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

finder på www.datatilsynet.dk. 

Klage til Datatilsynet  
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine per-

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

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/
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Bilag 2 
Ansøgning om dispensation fra ansøgningsfristen den 1. maj 2020 i henhold 

til § 43 g, stk. 7, i lov om fremme af vedvarende energi 

Dispensation kan gives, hvis forsinkelse skyldes forhold, der ligger uden for ansøgers kontrol, jf. § 3, stk. 3, 

i bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved anvendelse af biogas eller forgasningsgas 

fremstillet ved biomasse. 

Ansøgning vedlægges ”Ansøgning om pristillæg til elektricitet produceret ved forgasningsgas fremstillet 

ved biomasse i henhold til § 43 g, stk. 1-3, i lov om fremme af vedvarende energi” 

Identifikation af ansøger og værk 
Ansøgers navn: 

Ansøgers CPR-nummer 
eller CVR-nummer: 
Værkets navn i henhold til 
stamdataregistret 
Værkets adresse: 

Matrikel.nr. på den/de ma-
trikler hvor værket er be-
liggende: 
Værkets GSRN-nummer: 

GSRN-nummer for det el-
ler de anlæg der tilknyttet 
værket: 

Beskrivelse af baggrunden for, at der ikke er indgivet fyldestgørende ansøgning 
senest den 1. maj 2020. Det skal heraf fremgå, hvilke forhold der gør, at 
forsinkelsen er udenfor ansøgers kontrol 
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Underskrift 
Ved min underskrift indestår jeg for rigtigheden af de angivne oplysninger i ansøgningen og den/de ved-
hæftede 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 ansøgning om dispensation fra ansøgningsfristen den 1. maj 2020, jf. § 43 
g, stk. 7, 4. pkt., i lov om fremme af vedvarende energi og bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet pro-
duceret ved anvendelse af biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse. 

Nedenfor findes en kort vejledning til udfyldelse af visse felter i dispensations-ansøgningsskemaet. Hvis 
udfyldelse af ansøgningen giver anledning til spørgsmål, kan der rettes henvendelse til Energistyrelsen. 
Kontaktoplysninger fremgår sidst i dette afsnit. 

Skemaet til ansøgning om dispensation bedes udfyldt elektronisk og skal indsendes med elektronisk post til 
Energistyrelsen. Hvis ansøgningsskemaet printes og udfyldes i hånden, så skal ansøgningsskemaet udfyl-
des med blokbogstaver 

GSRN-numre 
Ansøgningen skal rumme alle de GSRN-numre der er tilknyttet værket, jf. Stamdataregistret. Ved et værk 
forstås alle de elproduktionsanlæg der findes på en eller flere sammenhængende matrikler. Alle elproduce-
rende anlæg skal være registreret i Stamdataregistret, og er registret med et entydigt 18-cifret identifikati-
onsnummer kaldet GSRN-nummer. Alle anlæg er tilknyttet et værk i Stamdataregistret, dette værk har lige-
ledes et GSRN-nummer. Hvis du som værkejer har 2 motorer der leverer elektricitet til det kollektive elfor-
syningsnet via ét tilslutningspunkt, skal din ansøgning indeholde ét værks GSRN-nummer og to anlægs 
GSRN-numre. Du kan få oplyst dine GSRN numre ved, at kontakte din netvirksomhed. 

Beskrivelse af baggrunden for, at der ikke er indgivet fyldestgørende ansøgning inden den 1. maj 
2020 
Ansøgningen skal indeholde begrundelsen for, at det ikke har været muligt at indsende en fyldestgørende 
ansøgning inden for ansøgningsfristen den 1. maj 2020. Dvs. at der er oplysninger eller dokumentation, 
som ikke kan fremskaffes af ansøger inden for fristen. 

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 
anden, hvis ansøgningen er vedlagt en fuldmagt og dokumentation for ejerforholdet og tegningsberettigel-
sen.  

Ansøgningsskemaet er forudfyldt med felt til dato, navn og underskrift for én person. Hvis to eller flere per-
soner tegner virksomheden, så skal hver af de tegningsberettigede udfylde en dato, navn og underskrift. 

Indsendelse af ansøgning 
Ansøgningen bedes indsendt med elektronisk post til tilsagn-biogas@ens.dk. Spørgsmål til udfyldelse af 
ansøgningen kan rettes til samme e-mailadresse.
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Bilag 3 
Ansøgning om dispensation fra kravet om, at anlægget skal være tilsluttet det kol-

lektive elforsyningsnet inden 1. januar 2020 i henhold til § 43 g, stk. 5, i lov om 
fremme af vedvarende energi 

Ansøgning vedlægges ” Ansøgning om pristillæg til elektricitet produceret ved forgasningsgas fremstillet 

ved biomasse i henhold til § 43 g, stk. 1-3, i lov om fremme af vedvarende energi” 

Ansøgningsfristen for ansøgning om dispensation er senest den 1. maj 2020. Se dog bilag 2. 

1. Identifikation af ansøger og anlæg

Ansøgers navn: 

Ansøgers CVR-nummer: 

Værkets navn i henhold til 
stamdataregistret: 
Værkets adresse 

Matrikel-nummer på 
den/de matrikler hvor vær-
ket er beliggende: 
Værkets GSRN-nummer: 

GSRN-nummer for den el-
ler de anlæg der tilknyttet 
værket: 

2. Irreversibel investering
Foreligger der dokumentation for, at der senest den 8. februar 2019 var foretaget en irreversibel investering

i etablering af elproduktionsanlægget?

☐ Ja ☐ Nej

Dokumentation skal vedlægges 
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Underskrift 
Ved min underskrift indestår jeg for rigtigheden af de angivne oplysninger i ansøgningen og den/de ved-
hæftede dokumenter.  

Dato / Sted 

Underskrift 

Navn (Blokbogstaver) 

Dato / Sted 

Underskrift 

Navn (Blokbogstaver) 
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Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema til dispensation fra kravet om, at an-
lægget skal være tilsluttet det kollektive elforsyningsnet inden 1. januar 2020 i hen-

hold til § 43 g, stk. 5, i lov om fremme af vedvarende energi 

Sådan udfyldes blanketten 
Dette skema skal anvendes ved ansøgning om dispensation i henhold til § 43 g, stk. 5, i lov om fremme af 
vedvarende energi (herefter loven) og bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved anven-
delse af biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse. 

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. Kontaktoplysnin-
ger fremgår sidst i dette afsnit. 

Ansøgningsskemaet bedes udfyldt elektronisk og skal indsendes med elektronisk post til Energistyrelsen. 
Hvis ansøgningsskemaet printes og udfyldes i hånden, så skal ansøgningsskemaet udfyldes med blokbog-
staver 

Tilslutning efter 1. januar 2020, jf. § 43 g, stk. 5 
Der kan dispenseres fra kravet om, at anlægget er tilsluttet til det kollektive elforsyningsnet inden 1. januar 
2020, hvis det dokumenteres, at der senest den 8. februar 2019 var foretaget en irreversibel investering i 
elproduktionsanlægget. 

Som dokumentation for en irreversibel investering skal der indsendes kopi af en bindende skriftlig aftale 
vedrørende den fysiske etablering af anlægget. Dette kan f.eks. være en aftale om køb eller opførelse af 
elproduktionsanlægget med en hovedentreprenør eller andre parter. Det er ikke tilstrækkeligt, at der er fo-
retaget irreversibel investering i andre anlæg end elproduktionsanlægget. 

GSRN-numre 
Ansøgningen skal rumme alle de GSRN-numre der er tilknyttet værket, jf. Stamdataregistret. Ved et værk 
forstås alle de elproduktionsanlæg der er placeret på en eller flere sammenhængende matrikler. Alle elpro-
ducerende anlæg skal være registreret i Stamdataregistret, og er registret med et entydigt 18-cifret identifi-
kationsnummer kaldet GSRN-nummer. Alle anlæg er tilknyttet et værk i Stamdataregistret, dette værk har 
ligeledes et GSRN-nummer. Hvis du som værkejer har 2 motorer der leverer elektricitet til det kollektive el-
forsyningsnet via ét tilslutningspunkt, skal din ansøgning indeholde ét værks GSRN-nummer og to anlægs 
GSRN-numre. Du kan få oplyst dine GSRN numre ved, at kontakte din netvirksomhed. 

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 
anden, hvis ansøgningen er vedlagt en fuldmagt og dokumentation for ejerforholdet og tegningsberettigel-
sen.  

Ansøgningsskemaet er forudfyldt med felt til dato, navn og underskrift for én person. Hvis to eller flere per-
soner tegner virksomheden, så skal hver af de tegningsberettigede udfylde en dato, navn og underskrift. 

Indsendelse af ansøgning 
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Ansøgningen bedes indsendt med elektronisk post til tilsagn-biogas@ens.dk. Spørgsmål til udfyldelse af 
ansøgningen kan rettes til samme e-mailadresse. 
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Bilag 4 

Ansøgning om fastsættelse af årsnorm som følge af atypisk produktion i 
henhold til § 43 h, stk. 1-3. 

Ansøgning vedlægges ”Ansøgning om pristillæg til elektricitet produceret ved forgasningsgas fremstillet 

ved biomasse i henhold til § 43 g, stk. 1-3, i lov om fremme af vedvarende energi” 

Identifikation af ansøger og værk 
Ansøgers navn: 

Ansøgers CPR-nummer 
eller CVR-nummer: 
Værkets navn i henhold til 
stamdataregistret: 
Værkets adresse: 

Matrikel.nr. på den/de ma-
trikler hvor værket er be-
liggende: 
Værkets GSRN-nummer: 

GSRN-nummer for det el-
ler de anlæg der er tilknyt-
tet værket: 

Beskrivelse af baggrunden for, at der har været atypisk produktion 

Dokumentation skal vedlægges. 

Oplysning om hvilken periode årsnorm ifølge ansøger skal fastsættes på baggrund 
af  

Indsæt perioden: 

Dokumentation skal vedlægges. 

Indsæt den maksimale månedlige produktion i perioden i kWh: 
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Underskrift  
Ved min underskrift indestår jeg for rigtigheden af de angivne oplysninger i ansøgningen og den/de ved-

hæftede dokumenter.  

Dato / Sted 
  

Underskrift 

  

Navn (Blokbog-
staver) 

  

 

Dato / Sted 
  

Underskrift 

  

Navn (Blokbog-
staver) 
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Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet 

Sådan udfyldes blanketten 
Dette skema skal anvendes ved ansøgning om fastsættelse af årsnorm på baggrund af en anden periode 
end den i § 43 h, stk. 1-3, i lov om fremme af vedvarende energi. 

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. Kontaktoplysnin-
ger fremgår af sidste afsnit. 

Ansøgningsskemaet bedes udfyldt elektronisk og skal indsendes med elektronisk post til Energistyrelsen. 
Hvis ansøgningsskemaet printes og udfyldes i hånden, så skal ansøgningsskemaet udfyldes med blokbog-
staver. 

Atypisk produktion 
Atypisk produktion kan omfatte situationer, hvor en støttemodtager har en væsentlig nedgang i anvendel-
sen af forgasningsgas i forhold til normalsituationen. Det kan fx være ved nedsat drift ved renovering af an-
lægget, som har ført til et fald i produktionen af forgasningsgas, og hvor den månedlige elproduktion, der 
stammer fra anvendelse af forgasningsgas, har været betydeligt lavere end tidligere år. Det kan også være 
i situationer, hvor der har været fejl eller tekniske begrænsninger på afsætning af elektricitet. 

Atypisk produktion er således tilfælde, hvor fastsættelse af årsnormen baseret på den generelle regel, vil 
forhindre støttemodtageren i at opnå det produktionsniveau, der med rimelighed kunne forventes ud fra et 
normalt gennemsnitligt driftsmønster.  

GSRN-numre 
Ansøgningen skal rumme alle de GSRN-numre der er tilknyttet værket, jf. Stamdataregistret. Ved et værk 
forstås alle de elproduktionsanlæg der er placeret på en eller flere sammenhængende matrikler. Alle elpro-
ducerende anlæg skal være registreret i Stamdataregistret, og er registret med et entydigt 18-cifret identifi-
kationsnummer kaldet GSRN-nummer. Alle anlæg er tilknyttet et værk i Stamdataregistret, dette værk har 
ligeledes et GSRN-nummer. Hvis du som værkejer har 2 motorer der leverer elektricitet til det kollektive el-
forsyningsnet via ét tilslutningspunkt, skal din ansøgning indeholde ét værks GSRN-nummer og to anlægs 
GSRN-numre. Du kan få oplyst dine GSRN numre ved, at kontakte din netvirksomhed. 

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 
anden, hvis ansøgningen er vedlagt en fuldmagt og dokumentation for ejerforholdet og tegningsberettigel-
sen.  

Ansøgningen er forudfyldt med felt til dato, navn og underskrift for én person. Hvis to eller 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 tilsagn-biogas@ens.dk. Spørgsmål til udfyldelse af 
ansøgningen kan rettes til samme e-mailadresse. 
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