
   

P360 dok.nr. 13/89905, sagsnr. 13/89905 

Anmodning om udstedelse af oprindelsesgarantier og for VE-elektricitet 
 

Formularen er obligatorisk ved elproducenters anmodning om  
oprindelsesgarantier for elektricitet fra vedvarende energi 

   
Til:  Fra: 

 
Energinet 
Att.: Afregningskontoret - El 
Tonne Kjærsvej 65 
7000 Fredericia 

  

  Ansøgers navn og adresse 

    

Ønsket udstedelsesantal:
1)

       

  Kun 1 udstedelse   Løbende udstedelse  

Udstedelse skal omfatte følgende produktion: 
2)

       

 Nettoproduktion Bruttoproduktion 

 
Startmåned og år for udstedelse (jf. ovenstående valg): 

 

 
 
Anlæggets GSRN-nummer

3)
: 

Måned/år 

 
 
Anlægejers CVR-/CPR-nummer

4)
: 

GSRN- nummer 

 
Værker: Energitype ”Fuel”

5)
: 

CVR-/CPR-nummer 

 
Kontonavn i cmo.grexel.com

6)
: 

”Fuel” 

 Kontonavn 

     

 
Underskrifter: 

    

Dato:        
     

 Anlægsejerens eller tegningsberettigedes underskrift. 
Hvis tegningsberettigede underskriver anmodningen, skal dokumentation for 

tegningsretten vedlægges anmodningen. 

 

 
 

Udfyldes af Energinet: 

 Dato Initialer Træder i kraft pr.: 01/  

Indgået:    Måned/år 

Kvittering sendt:     

Årsag til afvisning:    

  Dato Underskrift 

 

 
Vejledning til udfyldning af formularen 
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Der skal udfyldes en formular pr. anlæg/park (GSRN-nummer). I 
tilfælde af, at der står flere produktionsanlæg i en klynge/park med 
forskellige ejere eller tegningsberettigede, skal der udfyldes én 
formular pr. anlæg eller alternativt vedlægges fuldmagt svarende 
hertil.  
Denne formular kan hentes fra www.energinet.dk 
 
Note 1) 
a) Elektroniske oprindelsesgarantier udstedes kun pr. måned. 
b) Anmodning om oprindelsesgarantier skal ske senest 10 dage 

efter aflsutningen ad den seneste måned, for hvilken garanti-
en ønskes udstedt. Sidste frist for anmodning fremgår af ne-
denstående tabel. 

c) Det er ikke muligt at få udstedt oprindelsesgarantier flere 
gange for den samme periode. 
 

 
Note 2) 
a) Oprindelsesgarantier kan efter § 2 i bekendtgørelse om oprin-

delsesgaranti for VE-elektricitet (BEK nr.  1323 af 30/11/2010) 
udstedes for: 

a. Nettoproduktion: Produktion som leveres fra et el-
produktionsanlæg til det kollektive elforsyningsnet 

b. Bruttoproduktion: Den produktion, som leveres til 
det kollektive elforsyningsnet plus den produktion, 
som anvendes til elproducentens egetforbrug af 
elektricitet  

b)  Ved udstedelse af oprindelsesgarantier på baggrund af net-
toproduktionen udstedes på baggrund af de målinger, som 
anvendes i elmarkedet. 

c) Ved udstedelse af oprindelsesgarantier på baggrund af brut-
toproduktionen vil Energinet kræve, at der etableres tilstræk-
kelige målinger til brug for udstedelsen, hvis disse målinger ik-
ke allerede sendes til Energinet efter gældende regler.  Oprin-
delsesgarantier udstedt for produktion, som anvendes til el-
producentens egetforbrug vil blive annulleret med det samme 
af Energinet, og kan udelukkende bruges til deklarering af det-
te forbrug. 

 
 
 

Note 3) 
a) Det er som udgangspunkt anlægsejerens opgave at påføre GSRN-

nummeret. Hvis anlægsejeren ikke er bekendt med GSRN-nummeret, 
kan anlægsejeren rette henvendelse til den lokale netvirksomhed, hvor 
anlægget er tilsluttet. Hvis GSRN-nummeret ikke er anført på formula-
ren, kan anlægget ikke identificeres, og anmodningen om oprindelses-
garanti vil blive afvist med henvisning til mangelfuldt datagrundlag. 

b) For vindmølleparker er det parkens GSRN-nummer, der skal angives. Er 
der flere ejere af vindmølleparken, skal der vedlægges fuldmagt fra alle 
de øvrige ejere. 

c) Der udstedes ikke oprindelsesgarantier for enkelte vindmøller i en 
fællesmålt park. 
 

Note 4) 
For personligt ejede anlæg anføres ejerens CPR-nummer. For virksom-
hedsejede anlæg anføres CVR-nummeret, og meddelelsen underskri-
ves af den tegningsberrettigede person. 
Kombinationen af CPR-/CVR-nummer og GSRN-nummer muliggør en 
entydig identifikation af anlægget. Hvis de to numre ikke stemmer 
overens med oplysningerne i Energinet's stamdataregister, vil Energi-
net umiddelbart søge forholdet opklaret hos anlægsejeren. 
 

Note 5) 
Værker bedes udfyldes energitypen ud fra Kodelisten fra AIB. Kodeli-
sten kan hentes fra http://www.aib-
net.org/portal/page/portal/AIB_HOME/EECS/Fact_Sheets. Hvis den 
angivne kodde ikke stemmer overens med den energitype, som Ener-
ginet er bekendt med, vil Energinet tage kontakt og afklare forholdet. 

 
Note 6) 

Udstedelse af elektroniske oprindelsesgarantier forudsætter, at produ-
centen eller dennes fuldmagtshaver har en konto i certifikatregisteret 
cmo.grexel.com. Kontoindehaver og kontonavn skal angives. Anlæg-
gets stamdata kopieres til cmo.grexel.com. 
Anlægsejeren eller den tegningsberettigede vil blive opkrævet et gebyr 
for oprettelse af anlæg og udstedelse af oprindelsesgaranti. Oplysnin-
ger om gebyret kan findes på www.energinet.dk. 
 

Årsag til afvisning  
 
Ved en afvisning returnerer Energinet.dk formularen til anlægseje-
ren med en af følgende koder, som er anført i rubrikken "Årsag til 
afvisning": 
 
Kode Årsag 
GSRN GSRN-nummeret er ikke anført. 

 
Stamdata Det er ikke muligt at identificere anlægget ud fra de 

oplyste data (GSRN- og CPR-/CVR-nummer). 
 

Fællesmåling Anlægget står i en klynge/park med fællesmåling, 
og øvrige anlæg i klyngen/parken er ikke omfattet 
af anmodningen. 
 

Annulleret Anlægsejeren trækker selv anmodningen tilbage. 

 

Underskrift Underskrifter på formularen mangler. 
 

 

 

Tidsfrist for anmodning om udstedelse af oprindelsesgaranti 

Udstedelsesfrekvens Eksempel på produktionsperiode 
Sidste frist for 

anmodning 

 
Måned 

Januar 
Februar  
Marts  
etc. 

2014 
2014 
2014 
 

10. februar  
10. marts  
10. april  

2014 
2014 
2014 

http://www.energinet.dk/
http://www.aib-net.org/portal/page/portal/AIB_HOME/EECS/Fact_Sheets
http://www.aib-net.org/portal/page/portal/AIB_HOME/EECS/Fact_Sheets
http://energinet.dk/

