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Checklista inför avtalstecknande av produktionsavtal  
 
 

Den som tecknar avtalet benämns som Säljaren och Falkenberg Energihandel AB benämns som 
FEHAB nedan.  
 

• Säljaren tecknar produktionsavtal via FEHAB:s hemsida (www.falkenberg-energi.se/salja-

solel/teckna-avtal-mikroproduktion/). Det går även bra att teckna avtal via telefon 0346-886700 

eller via e-post till energi@falkenberg.se 

 

• Var noga med att ange korrekta person/kontaktuppgifter och anläggningsuppgifter till FEHAB vid 

avtalstecknandet. Det är viktigt att unikt anläggnings-id och områdes-id för produktionen är 

korrekt ifyllt. Ett anläggnings-id består av 18 siffror och börjar på 735999. Ett områdes-id består 

av 3 bokstäver. Kontrollera även att personen/företaget som tecknar produktionsavtalet 

stämmer överens med den som står på tillhörande elnätsavtal hos elnätsägaren. 

 

• Efter avtalstecknande kan avtalsstart snabbast ske 20 dagar framåt i tiden från det att FEHAB 

mottagit avtalet. Detta förutsätter att alla uppgifter är korrekta.  

 

• Kontrollera eventuell uppsägningstid hos din befintliga elhandelsleverantör. 

 

• Önskar Säljaren avtal där FEHAB köper och tar hand om godkända ursprungsgarantier krävs en 

påskriven fullmakt från Energimyndigheten. Denna fullmakt skickas från FEAHB till Säljaren via  

e-post.  

 

• Fullmakten ger FEHAB möjlighet att företräda Säljaren i frågor som rör ursprungsgarantier. När 

FEHAB fått denna behörighet skapas en automatisk överföring upp från Säljarens Cesarkonto till 

ett skapat underkonto hos FEHAB som är skapat i Säljarens namn följt av kundnummer. Detta för 

att FEHAB ska kunna kontrollera så att rätt antal ursprungsgarantier förs över från Säljarens 

konto till Säljarens underkonto hos FEHAB. FEHAB har rätt att fakturera för uteblivna 

ursprungsgarantier om detta uppstår. FEHAB gör en årskontroll där det kontrolleras att FEHAB 

mottagit rätt antal ursprungsgarantier som Säljaren fått ersättning för. 

 

• Det är Säljarens ansvar att meddela FEHAB vid förändring av anläggningens förutsättningar, 

såsom storleken på anläggningen eller vid ägarbytet eller andra tänkbara förändringar. 
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