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Energistyrelsen 

Niels Bohrs Vej 8D 

6700 Esbjerg 

T: +45 3392 6700 

E: ens@ens.dk 

www.ens.dk 

 Støtte til afskrevne biomasseanlæg 

Ansøgning om tilsagn om pristillæg til elektricitet ved afbrænding af 

biomasse i henhold til § 45 b i lov om fremme af vedvarende energi  

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet findes på side 6 

1. Oplysninger om anlægsejer

Anlægsejers navn: 

Anlægsejers CVR-
nummer: 

Postadresse 

E-mailadresse

Kontaktperson: 

Kontaktpersons e-mailadresse: 

Kontaktpersons telefonnummer: 

2. Oplysninger om elproduktionsanlægget

2.1. Stamdata 

Anlæggets navn i henhold 

til Stamdataregistret: 

Anlægsadresse: 

Matrikel nr. på den/de 

matrikler hvor anlægget er 

beliggende: 

Anlægget/værkets GSRN- 

nummer 

Installeret nominel el-effekt 

i megawatt på anlægget og 

kapaciteten fra vedvarende 

energi 
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2.2. Beskrivelse af elproduktionsanlægget (sæt kryds og vedlæg dokumentation): 

Kort beskrivelse af elproduktionsanlægget. 

3. Brændselssammensætning

3.1.  Beskrivelse af anvendte brændsler i det seneste kalenderår 

En beskrivelse af, hvilke brændsler og andre energikilder, der har været anvendt i det seneste kalenderår 

anvendt til produktion af elektricitet på anlægget: 

Brændsel Vægt (ton) I Gigajoule 

Kul: 

Træpiller: 

Flis: 

Halm: 

Andet: 

Andet: 

Støttebrændsel*: 

* Brændsel eller anden energi af fossil oprindelse, der f.eks. anvendes i forbindelse med opstart af

anlægget o.l.

Dokumentation for det seneste kalenderårs elproduktion produceret ved biomasse skal vedlægges. 
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En beskrivelse af, hvilke brændsler og andre energikilder, der forventes at blive anvendt til produktion af 

elektricitet på anlægget samt andele i mængde og energi for de enkelte energikilder: 

Brændsel Vægt (ton) I Gigajoule 

Kul: 

Træpiller: 

Flis: 

Halm: 

Andet: 

Andet: 

Støttebrændsel*: 

* Brændsel eller anden energi af fossil oprindelse, der f.eks. anvendes i forbindelse med opstart af

anlægget o.l.

4. Idriftsættelsesdato (se vejledning og krav til dokumentation):

Dato: 

5. Erklæringer:

5.1. Produktion og anden støtte 

5.1.1. 

☐ Ansøger producerer elektricitet fra afbrænding af støtteberettiget biomasse, jf. bilag 1 til lov om fremme

af vedvarende energi. 

5.1.2 

☐ Ansøger modtager ikke anden støtte til den samme mængde elektricitet produceret ved afbrænding af

biomasse, hvortil der ansøges om pristillæg i henhold til lovens § 45 b. 

5.2. Tro- og loveerklæringer 

5.2.1. 
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☐ Undertegnede erklærer 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.  

5.2.2. 

☐ Undertegnede erklærer på tro og love, at virksomheden, som ansøger om tilsagn, ikke er kriseramt.

6. Bilag

Liste over vedlagte bilag, herunder dokumentation vedrørende ansøgningsskemaets punkt 2 - 4 samt 7. 

Ad punkt 2.2. - Kort beskrivelse af elproduktionsanlægget 

Se vejledningens punkt 3 

Ad punkt. 3.1. - Dokumentation for det forudgående kalenderårs elproduktion produceret ved 

biomasse 

Se vejledningens punkt 4 

Ad punkt 3.2. Evt. dokumentation eller uddybende beskrivelse af de brændsler eller andre 

energikilder, der forventes anvendt til elproduktion  

Se vejledningens punkt 5 

Ad punkt 4. – Idriftsættelsesdato 

Se vejledningens punkt 6 

Ad punkt 7. - Underskrift 

Se vejledningens punkt 9 
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7. 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 

1. Sådan udfyldes ansøgningsskemaet

Dette skema skal anvendes ved ansøgning om tilsagn om pristillæg til elektricitet produceret fra 
afbrænding af biomasse i henhold til § 45 b, i lov om fremme vedvarende energi, jf. lovbekendtgørelse nr. 
356 af 4. april 2019, som ændret ved lov nr. 1532 af 18. december 2018 (herefter benævnt loven) og 
bekendtgørelse nr. 1036 af 29. juni 2020 om pristillæg til elektricitet produceret fra afbrænding af biomasse 
i henhold til § 45 b i lov om fremme af vedvarende energi (herefter benævnt bekendtgørelsen). 
Støtteordningen er godkendt af Europa-Kommissionen i statsstøttegodkendelsen SA. 55891 i medfør af 
Europa-Kommissionens Meddelelse – Retningslinjer for statsstøtte og miljøbeskyttelse 2008-2014, EU-
Tidende 2008, C 82, s. 1. Statsstøttegodkendelsen, retningslinjerne, loven og bekendtgørelsen er 
normerende for indholdet i dette ansøgningsskema.   

Pristillægget er betinget af, at anlægget er begyndt at levere elektricitet til elforsyningsnettet fra afbrænding 
af biomasse inden den 1. april 2019. Ansøger skal for at modtage pristillæg opfylde de krav, som fremgår 
af lovens § 45 b, og regler udstedt i medfør af loven, herunder bekendtgørelsen. Pristillægget ydes til 
ejeren af anlægget, og tilsagn om pristillæg meddeles for 4 år ad gangen i maksimalt 10 år fra 
bestemmelsens ikrafttræden, jf. lovens § 45 b, stk. 2. 

Pristillægget ydes pr. kWh for den mængde elektricitet, der er produceret ved afbrænding af biomasse og 
leveret til elforsyningsnettet, jf. lovens § 45 b. Pristillægget svarer til meromkostningen ved at anvende 
biomasse til elproduktion i forhold til en sammenlignelig fossil reference, jf. lovens § 45 b, stk. 1. 

Nedenfor findes en kort vejledning til udfyldelse af visse felter i ansøgningsskemaet. Hvis udfyldelse af 
ansøgningen i øvrigt giver anledning til spørgsmål, kan henvendelse rettes til Energistyrelsen. 
Kontaktoplysninger fremgår af punkt 10 sidst i denne vejledning.  

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. 

2. Ad punkt 2.1 - Oplysninger om elproduktionsanlægget

GSRN-nummer for den måler eller de målere, som anlægget er tilsluttet 
Det 18-cifrede identifikationsnummer på den måler, der registrerer den mængde elektricitet, der leveres til 
det kollektive elforsyningsnet. 

Anlæggets størrelse 
Ansøger skal oplyse om installeret nominel el-effekt i megawatt i anlægget. Denne oplysning skal oplyses, 
fordi på anlæg, hvor kapaciteten til produktion af elektricitet baseret på vedvarende energikilder overstiger 
250 MW, er tilsagn om pristillæg efter bekendtgørelsen betinget af særskilt godkendelse fra EU-
Kommissionen, jf. bekendtgørelsens § 5, stk. 4. I disse tilfælde vil Energistyrelsen kontakte ansøger med 
henblik på at få ansøgning fremsendt til EU-Kommissionen. Bemærk: hvis anlæggets nominelle kapacitet 
som registreret i Stamdataregistret, er forskellig fra den kapacitet der mulig ved afbrænding af biomasse, 
skal begge tal oplyses. 



Side 7/8 V300620

3. Ad punkt 2.2 - Beskrivelse af anlægget

Beskrivelsen bør indeholde detaljer om anlæggets ydelseskapacitet på områder som samlet indfyret 
energi, totalvirkningsgrad etc. Tekniske forhold vedr. fyrings- og driftsforhold skal endvidere beskrives. Der 
forventes en beskrivelse, der giver Energistyrelsen en overordnet viden om det konkrete anlæg.  

4. Ad punkt 3.1 – Dokumentation for det forudgående kalenderårs elproduktion produceret ved
biomasse

Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for det forudgående kalenderårs produktion af elektricitet ved 
anvendelse af biomasse. Dokumentation kan bestå af leverandør/købsaftaler og fakturaer fra seneste 
kalenderår for indkøbt biomasse, dokumentation for ændring i lagerbeholdning eller anden dokumentation 
for brændselsanvendelsen. 

5. Ad punkt 3.2 – Evt. dokumentation for forventet elproduktion produceret ved biomasse

Anlæg der ikke i det forudgående år har anvendt biomasse, eller forventer at konvertere til biomasse skal 
angive et skøn, der i god tro estimerer forbruget af biomasse på anlægget. Skønnet skal endvidere 
redegøre for den forventede elproduktion der følger af biomasseanvendelsen. 

6. Ad punkt 4 – Dokumentation for idriftsættelsestidspunktet

Dokumentation skal tydeligt angive, at der er er produceret elektricitet ved afbrænding af biomasse. 
Dokumentation kan være i form af materiale fra bygherren eller interne dokumenter der viser, at der 
anvendt biomasse til produktion af elektricitet på anlægget.  

7. Ad punkt 5.3. – Tro- og loveerklæring om efterkommelse af krav om tilbagebetalling af
ulovlig og uforenelig støtte

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. 

8. Ad punkt 5.4. – Tro- og loveerklæring om 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 § 4, 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. 
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9. Ad punkt 7 - Underskrift

Det er den eller de tegningsberettigede for virksomheden, der skal underskrive ansøgningen. Ansøgningen 
skal være vedlagt dokumentation for tegningsberettigelsen i form af udskrift fra CVR-registret og ejeraftale. 

Hvis ansøgningen er underskrevet af en befuldmægtiget, skal ansøgningen tillige være vedlagt en 
fuldmagt underskrevet af den/de tegningsberettigede. 

10. Indsendelse af ansøgning

Ansøgningen bedes indsendt med elektronisk post til ens@ens.dk. Spørgsmål til udfyldelse af 
ansøgningen kan rettes til samme e-mailadresse. I emnefeltet indledes med ”§ 45b VEL” 


	Anlægsejers navn: 
	Anlægsejers CVR nummer: 
	Postadresse: 
	Emailadresse: 
	Kontaktperson: 
	Kontaktpersons emailadresse: 
	Kontaktpersons telefonnummer: 
	Anlæggets navn i henhold til Stamdataregistret: 
	Anlægsadresse: 
	Matrikel nr på dende matrikler hvor anlægget er beliggende: 
	Anlæggetværkets GSRN nummer: 
	Installeret nominel eleffekt i megawatt på anlægget og kapaciteten fra vedvarende energi: 
	Indsæt anlægsbeskrivelse vedlæg evt som bilag: Indsæt anlægsbeskrivelse (vedlæg evt. som bilag)
	Vægt tonKul: 
	I GigajouleKul: 
	Vægt tonTræpiller: 
	I GigajouleTræpiller: 
	Vægt tonFlis: 
	I GigajouleFlis: 
	Vægt tonHalm: 
	I GigajouleHalm: 
	Vægt tonAndet: 
	I GigajouleAndet: 
	Vægt tonAndet_2: 
	I GigajouleAndet_2: 
	Vægt tonStøttebrændsel: 
	I GigajouleStøttebrændsel: 
	Vægt tonKul_2: 
	I GigajouleKul_2: 
	Vægt tonTræpiller_2: 
	I GigajouleTræpiller_2: 
	Vægt tonFlis_2: 
	I GigajouleFlis_2: 
	Vægt tonHalm_2: 
	I GigajouleHalm_2: 
	Vægt tonAndet_3: 
	I GigajouleAndet_3: 
	Vægt tonAndet_4: 
	I GigajouleAndet_4: 
	Vægt tonStøttebrændsel_2: 
	I GigajouleStøttebrændsel_2: 
	Dato: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: Angiv brændsel
	Text9: Angiv brændsel
	Text10: Angiv Brændsel
	Text11: Angiv Brændsel


