Ansøgning om dispensation for overdragelse af tilsagn
Solcelleanlæg
(bekendtgørelse nr. 1114 af 18/09/2015 § 20 stk. 2)
Felter med * skal udfyldes. Forklaring findes på sidste side

Fra: (ejers navn og adresse)

*

Til:

Energistyrelsen
Att: Afregning og Support af VE
Niels Bohrs Vej 8D
6700 Esbjerg

TilsagnsID
*

Oplysninger om ejer
*Navn (ejer af tilsagn):
*Installationsadresse, postnr. og by:

Oplysninger om kommende ejer
*CPR eller CVR-nummer
*Navn:
*Adresse, postnr. og by:
*E-mail adresse:
*Tlf. nr.:

Årsag til overdragelse
*

Ved min underskrift indestår jeg for rigtigheden af de i ansøgningen indeholdende oplysninger.
*Dato + underskrift:
Nuværende ejer af tilsagn

*Dato + underskrift:
Kommende ejer af tilsagn
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Sådan udfylder du
Blanketten skal udfyldes i forbindelse med
ansøgning om dispensation for overdragelse af
tilsagn om mulighed for pristillæg jf.
Bekendtgørelse nr. 1114 af 18/09/2015 § 20,
stk. 2.
Alle felter markeret med * skal udfyldes.
TilsagnsID
Det skal på blanketten oplyses, hvilket tilsagnsID,
der søges om dispensation for overdragelse af. Et
tilsagn er bundet til den installationsadresse, det
er givet til.
Ejeroplysninger
Blanketten skal udfyldes med oplysninger om navn
på oprindelig ejer af tilsagnet. Derudover skal
oplysninger om kommende ejer af tilsagnet
udfyldes med CPR-nummer/CVR-nummer, navn,
adresse, e-mailadresse og telefonnummer.
Årsag til overdragelse
Et tilsagn er jf. bekendtgørelsens § 20, stk. 1
bundet til den installationsadresse, det et givet til
og kan ikke overdrages til andre. Energistyrelsen
kan

dog efter § 20, stk. 2 dispensere fra dette, hvis
foreligger særlige omstændigheder, eksempelvis
hvis tilsagnet indgår som en underordnet del af en
overdragelse, fx ved hussalg.
Årsagen til ønsket om overdragelse skal derfor
angives i denne ansøgning om dispensation.
Underskrift
Både oprindelig modtager af tilsagn og den,
tilsagnet ønskes overdraget til skal underskrive
denne dispensationsansøgning.
Information
Modtageren af pristillæg har pligt til at underrette
Energistyrelsen om alle forhold af betydning for
berettigelsen til at modtage pristillæg.
Underrettelsen skal ske, så snart pågældende
forhold er indtruffet jf. § 23 i bekendtgørelsen.
Indsendelse af blanket
Blanketten skal udfyldes og indsendes til
Energistyrelsen, Afregning og Support af VE,
Niels Bohrs Vej 8D 6700 Esbjerg eller indsend
blanketten digitalt via e-boks.

Energistyrelsen
Afregning og Support af VE
Niels Bohrs Vej 8D
6700 Esbjerg
Tlf. 70 21 50 74
ve@ens.dk
www.ens.dk
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