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Ansøgning om tilsagn om nettoafregning for 

elproduktionsanlæg 
(bekendtgørelse nr. 999 af 29/06/2016) 

BLANKETTEN UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 
Felter med * skal udfyldes. Vejledning findes på sidste side 

 
Fra: (ejers navn og adresse) Til: 

 
* 

 
 
 
 
 
  
  
 Oplysninger om ejer  
 

*     Ejers CPR eller CVR-nummer: 
 
 

* 
 
 

* 
 

* 
 
 
Anlægsoplysninger 
 
Anlægstype       

Solcelleanlæg  

Husstandsvindmølle 

Andet ____________________ 
 
Skal anlægget opsættes i forbindelse med udlejning? 
    
Ja_____  Nej______ 

 

Energinet.dk 
Att: Administration af vedvarende energi 
Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 
 
 
 

 

 
*    Forbruger på anlægsadressen (navn + CPR/CVR-nummer): 

*    Vejnavn, nr., postnr. og by: 
 

* 
 
 
 

Jeg bekræfter, at anlægget vil blive installeret i egen forbrugsinstallation 

Jeg bekræfter, at anlægget vil blive installeret i egen forbrugsinstallation eller være beliggende på 
forbrugsstedet (for anlæg større end 50 kW for solceller og større end 25 kW for 
husstandsvindmøller) 

 
  

 Installeret effekt (kW): 

E-mail adresse: 
 

Telefonnummer: 
 

 Kontaktperson: 
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* Valg af nettoafregningsgruppe 
 
 Læs mere om nettoafregning og nettoafregningsgrupperne på www.energinet.dk/solceller 
 
 

Gruppe 1 – Timebaseret nettoafregning, hvor elproduktionen sælges på markedsvilkår 
 

Gruppe 2 – Timebaseret nettoafregning, hvor overskudsproduktionen sælges på markedsvilkår 
 

Gruppe 4 – Øjebliksbaseret nettoafregning, hvor overskudsproduktionen sælges på markedsvilkår 
 
Gruppe 5 –  Øjebliksbaseret nettoafregning (eventuel overskudsproduktion leveres gratis til elnettet) 

 
 
 
 

*   Ansøgningen skal være vedlagt en betinget købsaftale, udbudsbrev eller andet, der 
dokumenterer, at projektet endnu ikke er påbegyndt og ikke vil blive påbegyndt, hvis ikke der 
opnås tilsagn fra Energinet.dk. 

 
 

Ansøgningen skal være vedlagt en fuldmagt, hvis underskriver handler på vegne af anlægsejer.   
 
 
Hvis ansøger er en juridisk person, skal ansøgningen tillige være vedlagt dokumentation for 
tegningsberettigelsen.  
 
 
Underskrift 
Det er ejeren af anlægget, der skal anmode og underskrive blanketten.  
 
OBS! I tilfælde af udlejning, er det lejeren (forbrugeren), der skal anmode og underskrive blanketten. 

 
Ved min underskrift indestår jeg for rigtigheden af de i ansøgningen indeholdende oplysninger samt, de 
vedhæftede dokumenter, og indholdet heri. 

 
 *Dato: *Underskrift: 

 
*Navn (Blokbogstaver): 
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Sådan udfylder du 

Blanketten skal udfyldes i forbindelse med anmodning om tilsagn om  nettoafregning jf. Bekendtgørelse nr. 
1112 af 18/9/2015. 
 
 
Fra Her skal du som ejer af anlægget skrive dit navn og 

adresse 
Ejers CVR/CPR-nummer Her skal du skrive dit CPR-nummer eller angive 

CVR-nummer, hvis der er tale om en virksomhed, 
der ejer anlægget. 

E-mail og tlf.nr. Her skal du angive kontaktoplysninger, så 
Energinet.dk kan komme i kontakt med dig 

Skal anlægget opsættes i forbindelse med 
udlejning 

Hvis anlægget skal opsættes på en anden adresse 
og i forbindelse med udlejning, skal dette felt 
afkrydses. 

Anlægsadresse 
Forbruger på anlægsadressen (navn + CVR-
/CPR-nummer) 

Hvis anlægget skal opsættes på en anden adresse 
end bopælsadressen, skal denne adresse oplyses 
sammen med oplysning om navnet på den, der er 
forbruger af el på adressen. 

Vejnavn, postnr. og by Adressen, hvor anlægget skal opsættes. 
Installeret effekt Angiv den effekt, du ønsker at søge om tilsagn til 
Valg af nettoafregningsgruppe  Her skal du afkrydse, hvilken 

nettoafregningsgruppe, du ønsker at dit anlæg skal 
afregnes efter. 
 
Du kan læse mere om nettoafregningsgrupperne 
på www.energinet.dk/solceller. Hvis der er tale om 
ren produktion, hvor al produktion sælges til 
elnettet uden eget forbrug af produktionen, skal 
Energinet.dk meddeles dette på sol@energinet.dk 
 

Projektets påbegyndelse Du skal have tilsagn om nettoafregning fra 
Energinet.dk, før du påbegynder dit projekt. Du skal 
derfor sammen med din ansøgning indsende en kopi 
af din betingede købsaftale, udbudsbrev eller andet, 
der dokumenterer, at projektet endnu ikke er 
påbegyndt. 

Underskrift Det er ejeren af anlægget, der skal anmode og 
underskrive blanketten.  
OBS! I tilfælde af udlejning, er det lejeren 
(forbrugeren), der skal anmode og underskrive 
blanketten. 
 
Hvis der er tale om, at ejer er en juridisk person 
(CVR), skal du vedlægge dokumentation for 
tegningsberettigelsen 

 
Information 
Det er ejerens opgave at informere sin nuværende/kommende elleverandør om, at anlægget skal afregnes 
efter den godkendte nettoafregningsmodel.  Energinet.dk fraskriver sig ethvert ansvar for forhold 
vedrørende ejerens leverancer fra tidligere og fremtidige elleverandører/balanceansvarlige markedsaktører 
ved behandling af anmodningen om af nettoafregning. 

OBS! Når dit anlæg er installeret, skal du udfylde og indsende ansøgning om afgørelse om nettoafregning. 

Indsendelse af blanket 
Blanketten skal udfyldes og indsendes til Energinet.dk, Administrationen for vedvarende energi, Tonne 
Kjærsvej 65 7000 Fredericia eller indsend blanketten digitalt via e-boks. 

Du kan læse om reglerne for nettoafregning på www.energinet.dk/solceller  
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