Blanketten kan udfyldes på skærmen, printes, underskrives og sendes.

Ansøgning om tilsagn om pristillæg til
husstandsvindmøllepulje
(bekendtgørelse nr. 1123 af 24/8/2016, § 18)
Ansøgningsrunde 2016

Blanketten udfyldes med blokbogstaver
Felter med * skal udfyldes. Forklaring findes på bagsiden
Fra: (ejers navn og adresse)

*

Til:

Energinet.dk
Att: Afregning og support af VE
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia

CVR eller CPR nummer
*Ejers CVR eller CPR nummer:

Anlægsoplysninger
*Installationsadresse, postnr. og by:
*Installeret effekt (kW):
*Forventet tidspunkt for nettilslutning:
*Certifikat nummer:

Oplysninger om ejer
*Kontaktperson:
*E-mail adresse:
*Telefonnummer:

Købsdokumentation
* Bemærk! Den betingede købsaftale skal vedlægges ansøgningen.
Tilskyndelsesvirkning
*Anlæggets købspris: DKK
*Omkostninger til installation af anlægget: DKK

Mit hus opvarmes med elvarme
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Erklæringer
Jeg bekræfter, at anlægget ikke er etableret og ikke vil blive etableret, hvis der ikke kan opnås
støtte
Jeg bekræfter, at jeg ikke har modtaget eller vil modtage anden offentlig støtte til etablering og drift
til det ansøgte anlæg

Valg af nettoafregningsgruppe
Der ønskes nettoafregning efter nedenstående gruppe:
Gruppe 2 – Timebaseret nettoafregning
Gruppe 4 – Forenklet nettoafregning (øjebliksafregning)
Læs mere om nettoafregning og nettoafregningsgrupperne
på www.energinet.dk/Husstandsvindmoeller/Nettoafregning

Udlejning
* Anlægget er opsat i forbindelse med udlejning

Ja

Nej

*Hvis anlægget er opsat i forbindelse med udlejning og det er lejer der selv betaler elregningen af netselskabet
er det lejeren der skal ansøge om tilsagn om nettoafregning. Dette gøres ved at lejer udfylder nedestående 4
felter.
*

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

*

Vejnavn, nr., postnr. og by:

*
*

Installeret effekt (kW):
Forbruger/lejers underskrift:

Ansøgningen skal være vedlagt en fuldmagt, hvis underskriver handler på vegne af anlægsejer.
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
ansøgning om muligheden for tilsagn om forhøjet
pristillæg jf. Bekendtgørelse nr. 1123 af
24/8/2016.
Alle felter markeret med * skal udfyldes.
Ejeroplysninger
Blanketten skal udfyldes med oplysninger om ejers
navn, bopælsadresse og CPR eller CVR nummer.
Derudover skal der oplyses et telefonnummer eller
en e-mailadresse på ejeren.
Anlægsoplysninger
Det skal oplyses hvilken installationsadresse,
anlægget skal installeres på. Tilsagnet vil være
knyttet til installationsadressen og kan som
udgangspunkt ikke overdrages til andre. Dette vil
kræve en dispensation fra Energinet.dk, som kan
gives efter en konkret vurdering. Derudover skal
anlæggets installerede effekt (kW) oplyses ligesom
oplysning om, hvornår anlægget forventes
eventuel at blive nettilsluttet skal påføres.
Energinet.dk skal i forbindelse med behandlingen
af ansøgningen beregne, om der er den fornødne
tilskyndelsesvirkning til at modtage støtte. Dette
gøres ud fra blandt andet købsprisen på anlægget
samt omkostningerne til installationen. Dette skal
derfor oplyses.
Certifikats nummer
Du skal oplyse husstandsvindmøllens
certifikatnummer samt dokumentation for
certifikatet. Nummeret kan fås ved kontakt til din
leverandør.
Købsdokumentation
Ansøgningen skal vedlægges skriftlig
dokumentation for, at der er indgået en aftale om
køb af husstandsvindmølle, som er betinget af
opnåelse af tilsagn om pristillæg under
puljeordningen.
Hvis den kommende ejer eksempelvis allerede har
købt husstandsvindmøllen, fortabes retten til
pristillægget for elektricitet fra den pågældende
husstandsvindmølle. Det betyder, at der skal søges
om tilsagn om pristillæg på et tidligt tidspunkt i
processen, dvs. før investeringen er irreversibel,
og etablering af anlægget er påbegyndt. Det
betyder dog samtidig, at et projekt ikke anses for
påbegyndt, hvis der er indgået en aftale om køb,
som er betinget af opnåelse af tilsagn om

pristillæg.
Erklæringer
Der skal bekræftelse fra ejeren på, at projektet
ikke er påbegyndt og at projektet ikke vil
etableres, hvis der ikke kan opnås støtte. Bemærk,
at hvis der ikke foreligger en bekræftelse på, at
projektet ikke ville blive etableret uden støtte, vil
ansøgningen afslås.
Det skal yderligere bekræftes fra ejeren, at denne
ikke har modtaget eller vil modtage anden støtte
til vindmøllen under hele støtteperioden. Dette kan
fx være håndværkerfradrag.
Underskrift
Det er ejeren af anlægget, der skal anmode og
underskrive blanketten. Hvis det ikke er ejeren,
der ansøger og underskriver, skal der vedlægges
en fuldmagt fra anlægsejeren. Hvis der søges som
en juridisk person, skal dokumentation for
tegningsberettigelse vedlægges.
Nettoafregning
Anlægget skal være installeret i egen
forbrugsinstallation og der skal derfor søges om
tilsagn om nettoafregning samtidig med ansøgning
om tilsagn om pristillæg. Hvis anlægget er opsat i
forbindelse med udlejning, og det er lejer selv der
betaler elregningen, er det lejer der skal ansøge
om tilsagn om nettoafregning og ikke
ejeren/udlejeren. Der søges om nettoafregning jf.
Bekendtgørelse nr. 999 af 29/6/2016.
Det er muligt at vælge mellem 2
nettoafregningsgrupper. Læs
på www.energinet.dk/husstandsvindmøller/nettoaf
regning om de 2 nettoafregningsgrupper. Bemærk
– der kan være forskel i det abonnement, der skal
betales til den lokale netvirksomhed, hvorfor det
er en god ide at undersøge dette, inden der søges.
Information
Modtageren af pristillæg har pligt til at underrette
Energinet.dk 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
Energinet.dk, Afregning og Support af VE, Tonne
Kjærsvej 65 7000 Fredericia eller indsend
blanketten digitalt via e-boks.

Energinet.dk
Afregning og Support af VE
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
Tlf. 70 21 50 74
ve@energinet.dk
www.energinet.dk
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