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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 tilsagn om pristillæg til opgraderet biogas leveret til et 
sammenkoblet gassystem og til renset biogas leveret til et bygasnet i 

henhold til § 35 g, stk. 4-6, i lov om naturgasforsyning 

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

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

Ansøgningsfristen for ansøgning om tilsagn om pristillæg til opgraderet biogas leveret til et sammenkoblet 

gassystem og til renset biogas leveret til et bygasnet er senest den 1. maj 2020. Se dog bilag 2. 

Der skal indsendes én ansøgning for hvert enkelt anlæg 

Oplysninger om ansøger (ejeren af anlægget) 
Ansøgers navn: 

Ansøgers CVR-nummer: 

Postadresse: 

E-mailadresse:

Kontaktperson: 

Kontaktpersons e-mailadresse: 

Kontaktpersons telefonnummer: 

Ansøgers størrelse i forhold til den definition på stor virksomhed, som fremgår af punkt 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 side 5) 
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Anlægsoplysninger (oplysninger om anlægget til opgradering eller anlægget 
til rensning af biogas)

Anlæggets navn i henhold til 
Energistyrelsens register: 
Anlæggets adresse: 

Matrikel.nr. på den/de 
matrikler hvor anlægget er 
beliggende: 
GSRN-nummer for den eller 
de målere, som anlægget er 
tilsluttet, (og som er 
målepunkt for pristillægget): 
Dato for nettilslutning for 
anlægget til opgradering 
eller anlægget til rensning af 
biogas 

Der søges om tilsagn om pristillæg til: 
☐ Opgraderet biogas
☐ Renset biogas

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

Beskrivelse af anlægget 
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Oplysninger til brug for beregning af årsnorm 

Anlæggets tekniske output-kapacitet: 

Kapacitet i følge tilslutningsaftale 
med ejeren af et sammenkoblet 
gassystem eller tilsvarende 
dokumentation for tilslutning af et 
anlæg til rensning af biogas: 

Stamdata for biogasproducenter af den biogas, der tilføres og anvendes på anlægget 
Der er kun en leverandør af biogas til anlægget, og denne er identisk med ansøger: 
☐ Ja
☐ Nej

Hvis nej udfyldes nedenstående: 

Stamdata for biogasproducent 1 

Navn: 

CVR.nr.: 

Anlægsadresse: 

Biogasproducents 
postadresse: 

Stamdata for biogasproducent 2 
Navn: 

CVR.nr.: 

Anlægsadresse: 

Biogasproducents 
postadresse: 

Stamdata for biogasproducent 3 
Navn: 

CVR.nr.: 

Anlægsadresse: 

Biogasproducents 
postadresse: 
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Erklæringer 

☐ Det erklæres, at den biogas, der tilføres et sammenkoblet gassystem eller tilføres et bygasnet, ikke
tilsættes brint.

☐ Det erklæres, at jeg, som ansøger af tilsagn om pristillæg efter § 35 g, stk. 4-6, i lov om
naturgasforsyning, ikke modtager støtte i henhold til §§ 43 b-d i lov om fremme af vedvarende energi for
den biogas, der tilføres et sammenkoblet gassystem eller tilføres et bygasnet.

☐ Det erklæres, at den biogas, der tilføres et sammenkoblet gassystem eller tilføres et bygasnet til enhver
tid opfylder de gældende krav om bæredygtig produktion af biogas.

Tro- og loveerklæringer 

☐ 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 

forpligtet til at underrette Energistyrelsen, såfremt ansøger ikke efterkommer ethvert krav om 

tilbagebetaling af støtte. 

☐ Det erklæres på tro og love, at ansøger ikke er kriseramt.

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. 10, 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 

forpligtet til at underrette Energistyrelsen, såfremt ansøger bliver kriseramt. 



Andet af relevans for ansøgningen 

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

ansøgningen 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 – 

opgradering eller rensning af biogas - 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.  

Dokumentation, anlæggets første levering af opgraderet eller renset biogas 
Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation for anlæggets første levering af opgraderet biogas eller 

renset biogas til et sammenkoblet gassystem eller et bygasnet. 

Dokumentation, tilslutningsaftale el. tilsvarende dokumentation 
Ansøgningen skal være vedlagt dokumentation for, at der er indgået en tilslutningsaftale med ejeren af et 

sammenkoblet gassystem i det pågældende bevillingsområde. Er der tale om renset biogas leveret til et 

bygasnet, skal tilsvarende dokumentation foreligge. 

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.  

Side 5/19 



Side 6/19 

Bilagsliste 
Liste over vedlagte bilag, herunder dokumentation vedr. ansøgning om tilsagn og 

dispensationsansøgninger i bilag 2 og 3. 

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 ansøgning om tilsagn om pristillæg til opgraderet biogas leveret til et 
sammenkoblet gassystem eller til renset biogas leveret til et bygasnet, jf. §§ 35 g og 35 h i lov om 
naturgasforsyning (herefter loven) og bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas leveret til et 
sammenkoblet gassystem og til renset biogas leveret til et bygasnet (herefter bekendtgørelsen).  

Pristillæg til opgraderet biogas leveret til et sammenkoblet gassystem og til renset biogas leveret til et 
bygasnet udgør statsstøtte i form af et tilskud, som er godkendt af Europa-Kommissionen. 
Statsstøttegodkendelsen, de EU-retlige statsstøtteregler, loven og bekendtgørelserne er normerende for 
indholdet i dette ansøgningsskema. 

Tilsagn om pristillæg meddeles til ejeren af et anlæg, der opgraderer eller renser biogas og leverer denne 
til et sammenkoblet gassystem eller et bygasnet, jf. lovens § 35 g, stk. 4-6. Pristillæggets størrelse fremgår 
af lovens § 35 g, stk. 1-2, og reguleres årligt efter § 35 g, stk. 1-3. 

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. 
Kontaktoplysninger 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 
blokbogstaver. 

Anlæggets 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. 17 i Europa-
Kommissionens retningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse af 1. april 2008 (2008/C 82/01) (herefter 
Europa-Kommissionens retningslinjer) som kan findes her. Europa-Kommissionen har udgivet en 
vejledning til definitionen 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 
balance. Opgørelsen af disse data afhænger af virksomhedens relationer til andre virksomheder, herunder 
kapital- og stemmerettigheder og mulighed for at udøve bestemmende indflydelse. 

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 
datagrundlag, 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 
bestemmende 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 
indledningsvist fastslå, om ansøger er en uafhængig virksomhed, en partnervirksomhed eller en tilknyttet 
virksomhed, jf. Europa-Kommissionens retningslinjer. 

Der henvises i øvrigt til den tidligere nævnte vejledning, som kan hjælpe med at udrede, om man som 
ansøger af pristillæg er en SMV eller en stor virksomhed, som kan findes her. 

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
http://publications.europa.eu/resource/cellar/79c0ce87-f4dc-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0001.01/DOC_1
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GSRN-nummer for den måler eller de målere, som anlægget er tilsluttet 
Det 18-cifrede identifikationsnummer på den måler, der registrerer den mængde opgraderet biogas, der 
søges om tilsagn om pristillæg til. GSRN-nummeret fremgår af tilslutningsaftalen med ejeren af det net, 
hvortil opgraderingsanlægget er tilsluttet. Nummeret må ikke være det samme som målepunktet for 
bionaturgas, dette punkt har sit eget unikke 18-cifrede identifikationsnummer. 

For anlæg, der leverer renset biogas til et bygasnet, er GSRN-nummeret lig det 18-cifrede 
identifikationsnummer, der fremgår i Energistyrelsens selvbetjeningsportal. 

Beskrivelse af anlægget 
Beskrivelsen skal rumme anlæggets navn eller tekniske betegnelse. 

Beskrivelsen kan rumme en gennemgang af anlæggets opbygning og delkomponenter. Teknologien 
anvendt til opgradering eller rensning af biogas bør nævnes, eksempelvis aminvask, pressure-swing 
adsorption (PSA), mv. 

Desuden skal den tekniske output-kapacitet angives i kubikmeter opgraderet/renset biogas på timebasis 
(m3/h). Output-kapacitet skal forstås som den mængde opgraderet/renset biogas, som anlægget kan 
producere per time.  

Hvis anlæggets output-kapacitet ikke kan oplyses med udgangspunkt i oplysninger angivet i 
leveringskontrakten, datablad eller lignende, skal behandlingskapaciteten på rå biogas på timebasis (m3/h) 
oplyses. Såfremt behandlingskapaciteten forudsætter et bestemt metanindhold i den rå biogas, skal dette 
oplyses. 

Underskrift 
Det er den eller 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 
tegningsberettigelsen.  

Ansøgningsskemaet 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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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.

tilsagn om pristillæg.

• Opbevaring til dokumentations- og kontrolformål.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 

• Bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas leveret til et sammenkoblet gassystem eller til

renset biogas leveret til et bygasnet

• 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 

opbevare de pågældende personoplysninger. 

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. 
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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 

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

http://www.datatilsynet.dk/
http://www.datatilsynet.dk/


Side 12/19 

Bilag 2 

Ansøgning om dispensation fra indgivelse af fyldestgørende ansøgning 
senest den 1. maj 2020 i henhold til § 35 g, stk. 7, i lov om naturgasforsyning

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

3, i bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas leveret til et sammenkoblet gassystem og til renset 

biogas leveret til et bygasnet 

Ansøgningen skal vedlægges ”Ansøgning om tilsagn om pristillæg til opgraderet biogas leveret til et 

sammenkoblet gassystem og renset biogas leveret til et bygasnet i henhold til § 35 g, stk. 4-6, i lov om 

naturgasforsyning.” 

Identifikation af ansøger og anlæg 

Ansøgers navn: 

Ansøgers CVR-nummer: 

Anlæggets navn i henhold 
til Energistyrelsens 
register: 
Anlæggets adresse: 

Matrikel.nr. på den/de 
matrikler hvor anlægget er 
beliggende: 
GRSN-nummer for den/de 
målere, som anlægget er 
tilsluttet (og som er 
målepunkt for 
pristillægget): 

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 
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 ansøgning om dispensation fra ansøgningsfristen den 1. maj 2020, jf. § 35 
g, stk. 7, i lov om naturgasforsyning og bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas leveret til et 
sammenkoblet gassystem og til renset biogas leveret til et bygasnet. 

Nedenfor findes en kort vejledning til udfyldelse af visse felter i dispensations-ansøgningsskemaet. Hvis 
udfyldelse heraf 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 
udfyldes med blokbogstaver. 

GSRN-nummer for den måler eller de målere, som anlægget er tilsluttet 
Det 18-cifrede identifikationsnummer på den måler, der registrerer den mængde opgraderet biogas, der 
søges om tilsagn om pristillæg til. GSRN-nummeret fremgår af tilslutningsaftalen med ejeren af det net, 
hvortil opgraderingsanlægget er tilsluttet. Nummeret må ikke være det samme som målepunktet for 
bionaturgas, dette punkt har sit eget unikke 18-cifrede identifikationsnummer. 

For anlæg, der leverer renset biogas til et bygasnet er GSRN-nummeret lig det 18-cifrede 
identifikationsnummer, der fremgår i Energistyrelsens selvbetjeningsportal. 

Beskrivelse af baggrunden for, at der ikke er indgivet fyldestgørende ansøgning senest 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 
tegningsberettigelsen.  

Ansøgningsskemaet 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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Bilag 3 

Ansøgning om dispensation fra kravet om, at anlægget skal være tilsluttet et 
sammenkoblet gassystem eller et bygasnet inden 1. januar 2020 i henhold til § 35 

g, stk. 5 eller 6, i lov om naturgasforsyning 

Ansøgning vedlægges ”Ansøgning om tilsagn om pristillæg til opgraderet biogas leveret til et 

sammenkoblet gassystem og renset biogas leveret til et bygasnet i henhold til § 35 g, stk. 4-6, i lov om 

naturgasforsyning” 

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: 

Anlæggets navn i henhold 
til Energistyrelsens register: 
Anlæggets adresse: 

Anlæggets matrikel-
nummer: 
GRSN-nummer for den/de 
målere, som anlægget er 
tilsluttet (og som er 
målepunkt for pristillægget): 

2. Oprindelig planlagt nettilslutning

☐ Før 1. januar 2020 – Udfyld punkt 3

☐ Efter 1. januar 2020 – Udfyld punkt 4

3. Tilslutning planlagt før den 1. januar 2020
Foreligger der dokumentation for, at der var indgået aftale om anlæggets tilslutning til et sammenkoblet

gassystem eller et bygasnet senest den 1. april 2019

☐ Ja

☐ Nej

Oplysninger og beskrivelse af årsagen til forsinkelsen af nettilslutningen som følge af forhold, som

anlægsejeren ikke med rimelighed kunne påvirke eller forudse angives nedenfor.
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Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for årsagen til forsinkelsen 

4. Tilslutning planlagt efter den 1. januar 2020
Foreligger der dokumentation for at der:

☐ senest den 8. februar 2019 var foretaget en irreversibel investering i anlægget i form af investering i
etablering af enten opgraderingsanlægget eller anlægget til rensning af biogas eller indgåelse af aftale om
tilslutning af anlægget til naturgasforsyningsnettet med distributions- eller transmissionsselskabet eller
ejeren af et bygasnet og

☐er sikret leverance af biogas fra et eksisterende biogasanlæg eller fra et planlagt biogasanlæg, som den
1. juli 2019 havde en VVM-tilladelse efter § 25 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af
konkrete projekter (VVM), i det omfang anlægget er omfattet af krav herom og en miljøgodkendelse eller en
tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, i det omfang
anlægget er miljøgodkendelsespligtigt.

☐ Ja ☐ Nej

Den foreliggende dokumentation, herunder miljøgodkendelsen eller tilladelse til bygge- anlægsarbejder 
skal vedlægges ansøgningen. 

Er biogasanlægget omfattet af VVM-pligten 

☐ Ja ☐ Nej

Hvis ja vedlægges VVM-tilladelsen. Hvis nej vedlægges VVM-screening.

☐ Hvis det eksisterende eller planlagte biogasanlæg ikke har samme ejer som anlægget, skal der senest
den 1. juli 2019 være indgået bindende aftale om køb af biogas til opgradering eller rensning fra
biogasanlægget.

Den foreliggende dokumentation skal vedlægges ansøgningen, herunder f.eks. kontrakter, VVM-screening, 
VVM-godkendelse, miljøgodkendelse mv. 



 

Side 17/19   
 

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 ansøgningsskema til dispensation fra kravet om, at 
anlægget skal være tilsluttet et sammenkoblet gassystem eller et bygasnet inden 

den 1. januar 2020 i henhold til § 35 g, stk. 5 eller 6, i lov om naturgasforsyning 
 

Sådan udfyldes blanketten 
Dette skema skal anvendes ved ansøgning om dispensation i henhold til § 35 g stk. 5 eller 6, i lov om 
naturgasforsyning (herefter loven) og bekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas leveret til et 
sammenkoblet gassystem og til renset biogas leveret til et bygasnet. 
 
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. 
Kontaktoplysninger 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 
blokbogstaver 
 
Tilslutning planlagt før den 1. januar 2020, jf. § 35 g, stk. 5 
Der kan dispenseres fra kravet om, at anlægget er tilsluttet til et sammenkoblet gassystem eller et 
bygasnet inden den 1. januar 2020, hvis det dokumenteres, at der var indgået en aftale om anlæggets 
tilslutning til et sammenkoblet gassystem eller et bygasnet senest den 1. april 2019, og hvis tilslutningen 
forsinkes til efter den 1. januar 2020 på grund af hændelser, som skyldes forhold, som anlægsejeren ikke 
med rimelighed kunne påvirker eller forudse. 
 
Hændelser som ejeren ikke med rimelighed kunne påvirke eller forudse kan være i form af f.eks. 
vejrforhold på det planlagte tidspunkt for nettilslutning, forsinkelser for den administrative 
myndighedsbehandling eller forhold hos distributionsselskabet som fører til, at tilslutningen ikke kan 
gennemføres som planlagt. 
 
Dokumentation for årsagen til forsinkelsen kan f.eks. være korrespondance med distributionsselskabet om 
den forsinkede tilslutning. 
 
Tilslutning planlagt efter den 1. januar 2020, jf. § 35 g, stk. 6 
Der kan dispenseres fra kravet om, at anlægget er tilsluttet til et sammenkoblet gassystem eller et 
bygasnet inden den 1. januar 2020, hvis det dokumenteres, at der senest den 8. februar 2019 var foretaget 
en irreversibel investering i anlægget i form af investering i etablering af enten opgraderingsanlægget eller 
anlægget til rensning af biogas eller indgåelse af aftale om tilslutning af anlægget til 
naturgasforsyningsnettet med distributions- eller transmissionsselskabet eller ejeren af et bygasnet, og er 
sikret leverance af biogas fra et eksisterende biogasanlæg eller fra et planlagt biogasanlæg, som den 1. juli 
2019 havde en VVM-tilladelse efter § 25 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 
projekter (VVM), i det omfang anlægget er omfattet af krav herom og en miljøgodkendelse eller en 
tilladelse til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, i det omfang 
anlægget er miljøgodkendelsespligtigt. Hvis det eksisterende eller planlagte biogasanlæg ikke har samme 
ejer som anlægget, skal der senest den 1. juli 2019 være indgået bindende aftale om køb af biogas til 
opgradering eller rensning fra biogasanlægget. 

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

Som dokumentation for, at der er sikret leverance af biogas, skal der vedlægges relevant dokumentation 
for det pågældende anlæg. Dette kan f.eks. være miljøgodkendelse, aftale om levering af biogas mv. 

 
GSRN-nummer for den måler som anlægget er tilsluttet 
Det 18-cifrede identifikationsnummer på den måler der registrerer den mængde opgraderet biogas, der 
søges om tilsagn om pristillæg til. GSRN-nummeret fremgår af tilslutningsaftalen med ejeren af det net, 
hvortil opgraderingsanlægget er tilsluttet. Nummeret må ikke være det samme som målepunktet for 
bionaturgas, dette punkt har sit eget unikke 18-cifrede identifikationsnummer. 
 
For anlæg, der leverer renset biogas til et bygasnet er GSRN-nummeret lig det 18-cifrede 
identifikationsnummer, der fremgår i Energistyrelsens selvbetjeningsportal. 
 
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 
tegningsberettigelsen.  
 
Ansøgningsskemaet 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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