
Bilag 2

Ansøgning om dispensation fra krav om levering af elektricitet inden den 1.
april 2019. henhold til § 45 a, stk. 7 i lov om fremme af vedvarende energi

Ansøgningen vedlægges ”Ansøgning om tilsagn om pristillæg til elektricitet ved afbrænding af

biomasse i henhold til § 45 a, stk. 2 og 3 i lov om fremme af vedvarende energi”

Ansøgningsfristen for ansøgning om dispensation er senest den 17. februar 2019.

1. Identifikation af elproduktionsanlægget

Navn på anlæg

Anlægsadresse og 

matrikelnummer

Anlægget/værkets GSRN 

nummer

2.  Beskrivelse af baggrunden for, at der ønskes dispensation for kravet om levering af elektricitet til 

elforsyningsnettet inden den 1. april 2019 som følge af uforudsete forhold 

*Baggrunden beskrives

3. Dokumentation af gennemført investering

 Vedlagt dokumentation for, at den irreversible investering af nyanlæg eller ombygning af 

biomasseanlægget er foretaget inden den 29. juni 2018

4. Tidsplan

 Vedlagt tidsplan for den forventede levering af elektricitet til elforsyningsnettet
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5. Bilag

Liste over vedlagte bilag, herunder dokumentation vedrørende punkt 2 og 3 

Underskrift 

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

vedhæftede dokumenter. 

Dato:          

Navn:         

Underskrift:

Dato:          

Navn:         

Underskrift:

Dato:          

Navn:         

Underskrift:
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Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet

Sådan udfyldes ansøgningsskemaet vedr. dispensation for leveringsfrist

Dette skema skal anvendes ved ansøgning om dispensation i henhold til § 45 a, stk. 7, i lov om fremme af 

vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1194 af 28. september 2018, som ændret ved lov nr.  1532 af 

18. december 2018 (herefter loven) og bekendtgørelse nr. 1608 af 18. december 2018 om pristillæg til 

elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse i henhold til § 45 a i lov om fremme af vedvarende energi 

(herefter bekendtgørelsen).

Dispensation af kravet i § 45 a, stk. 2 og 3 i loven, om at anlægget inden den 1. april 2019 skal være begyndt

at levere elektricitet til elforsyningsnettet fra afbrænding af biomasse (leveringskravet) er betinget af 

opnåelse af dispensation inden den 31. marts 2019.

Ansøger skal, for at modtage dispensation for leveringskravet, som fremgår af lovens § 45 a, stk. 2 og 3, 

opfylde de krav, der følger af reglerne i § 45 a, stk. 7, i loven og regler udstedt i medfør af loven, herunder 

bekendtgørelsen.

Dispensationen kan ydes frem til den 1. januar 2020. Ansøgning om dispensation skal indgives samtidig med

ansøgning om tilsagn om pristillæg efter § 45 a, stk. 2 og 3, i loven.

Ansøgningsskemaet bedes udfyldt elektronisk (findes på www.ens.dk ). Hvis ansøgningsskemaet printes og 

udfyldes i hånden, så skal ansøgningsskemaet udfyldes med blokbogstaver. 

Nedenfor findes en kort vejledning til udfyldelse af visse felter i ansøgningsskemaet. Hvis udfyldelse af 

ansøgningen giver anledning til spørgsmål, kan der rettes henvendelse til Energistyrelsen. Kontakt-

oplysninger fremgår sidst i dette afsnit. 

1. Identifikation af elproduktionsanlægget

Anlæggets navn

Kraftværkets navn eller navnet på den kraftværksblok, der søges om tilsagn om pristillæg til. For 

kraftvarmeværker, som består af flere kraftværksblokke, betragtes hver kraftværksblok som ét anlæg. For 

alle øvrige kraftvarmeværker betragtes hele kraftværket som ét anlæg. 

Anlæggets adresse og matrikelnummer

Ansøger skal oplyse adressen og matrikelnummeret på elproduktionsanlægget, som der ansøges om tilsagn
om pristillæg. 
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GSRN-nummer:

Angiv værkets/blokkens GSRN-nummer. Et værk er en betegnelse for én eller flere elproduktionsenheder 
beliggende på samme eller sammenhængende matrikler. Hvis du er eksisterende støttemodtager kan du 
finde værkets GSRN-nummer på det afregningsbilag der tilsendes månedligt fra Energistyrelsen via e-boks, 
se nedenfor:

Det er din netvirksomhed der håndterer tilmeldelser og rettelser i Stamdataregistret. Er der tvivl om 
stamdata, herunder GSRN-nummer(re) bedes du rette henvendelse til din netvirksomhed.

Multibrændselsanlæg der ansøger om tilsagn om pristillæg til elektricitet fra afbrænding af biomasse skal 

have et D01 målepunkt til indberetning af elproduktion fra biomasse. Det er ligeledes din netvirksomhed der 

opretter disse målepunkter mens du som elproducent skal indberette den månedlige produktion.  

Installeret effekt i megawatt

Ansøger skal dokumentere den nominelle effekt målt i megawatt for hvert anlæg, der ansøges om tilsagn om

pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse. Effekten angives i hele tal (megawatt).

2. Beskrivelse af baggrunden for, at der ønskes dispensation for kravet om levering af elektricitet til 
elforsyningsnettet inden den 1. april 2019 som følge af uforudsete forhold 

Ansøger skal ved ansøgning om dispensation beskrive de uforudsete forhold, der gør, at det ikke er muligt at

levere elektricitet fra afbrænding af biomasse til elforsyningsnettet inden den 1. april 2019.

3. Dokumentation af gennemført investering

Investeringen siges at være gennemført den dato, hvor der er foretaget en irreversibel 

investeringsbeslutning, som er juridisk bindende for alle parter. Ansøger skal fremsende dokumentation for, 

at den irreversible investering af nyanlæg eller ombygning af biomasseanlægget er foretaget inden den 29. 

juni 2018

Investeringstidspunktet skal dokumenteres i form af kontrakter eller lignende. Der vil yderligere blive lagt 

vægt på, om den fysiske ombygning eller etablering af anlægget er påbegyndt inden denne dato.
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4. Tidsplan 

Ansøger skal fremsende en tidsplan for projektet, som viser den forventede færdiggørelse af anlægget og 

det forventede tidspunkt for levering af elektricitet fra afbrænding af biomasse til elforsyningsnettet. 

Dispensationen kan ydes frem til den 1. januar 2020.

5. Bilag

Vedlagte bilag bedes nummereret, og der indsættes en liste over samtlige bilag.

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 underskrevet i overensstemmelse med tegningsreglen.

Ansøgningen er forudfyldt med felt til dato, navn og underskrift for tre 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 via e-boks, men kan også indsendes med almindelig post

til Energistyrelsen, V.E.-administrationen, Niels Bohrs Vej 8D, 6700 Esbjerg.  

Ved indsendelse via e-boks anvendes følgende fremgangsmåde:

1. Gå til www.e-boks.dk

2. Log in med NemID

3. Vælg ”Skriv ny post” (øverst til højre) når du er logget på

4. Tryk på ”Vælg modtager”

5. Skriv ”Energistyrelsen” og tryk på søgeknappen

6. Tryk på ”Solceller, vindmøller og øvrige VE anlæg” i boksen/vinduet.

7. Dernæst udfyldes emnefelter med følgende: ”Ansøgning om tilsagn til biomasse”

8. Vedhæft bilag til brug for behandling af ansøgning, f.eks. dokumentation for reinvestering, beskrivelse af 

anlæg etc.

9. Tryk på send 

Spørgsmål til udfyldelse af ansøgningen kan rettes til biogas@ens.dk eller telefonisk til 70 21 50 74. 
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Klageadgang

Energistyrelsens afgørelse om ansøgning om dispensation for kravet om levering af elektricitet til 

elforsyningsnettet inden den 1. april 2019 i henhold til § 45 a, stk. 7 i VE-loven, kan ikke påklages til anden 

administrativ myndighed.

Afgørelsen kan påklages efter det danske retssystem. De danske domstoles kontaktoplysninger kan findes 

på www.domstol.dk 
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