
 

 

 

 
Checklista 
 
Anmälan försäljning av mikroproduktion till Falkenberg Energihandel AB 
 

• Skicka in avtal med samtliga uppgifter ifyllda. Vi skickar även avtalsförslag till dig genom att du ringer 

vår kundservice på telefon 0346-88 67 00 eller skickar e-post till oss till 

caroline.casparson@falkenberg.se 

 

Var noga med att skicka in korrekt uppgifter för anläggnings-ID, unikt för din produktion (18 siffror). 

Kontrollera även att det avser samma juridiska person som står på elnätsavtalet. 

 

• För konsumenter finns aktuella avtalsförslag på vår hemsida alt. ring eller skicka e-post till oss så 

skickar vi gärna ett avtalsförslag för påseende. Offert lämnas till företag med en förbrukning som 

överstiger 60 000 kWh/år. Vänligen kontakta oss för offert, caroline.casparson@falkenberg.se  

 

• Påskrivna avtal skickas in till Falkenberg Energihandel AB. Vi kan tidigast ta över leveransen ca 20 

dagar efter det att vi erhållit påskrivet avtal i retur. 

 

• Kontrollera eventuell uppsägningstid med befintligt elleverantör. 

 

• Önskar ni avtal Mikrototal där Falkenberg Energihandel AB köper och tar hand om era elcertifikat och 

ursprungsgarantier krävs en påskriven fullmakt från Energimyndigheten.    

 

• Om ni ordnar allt själv ska ni anmäla underkonto för elcertifikat och ursprungsgarantier till Falkenberg 

Energihandel AB (556526-9627). Vi kommer skapa ett underkonto hos oss med ert namn och 

personnummer (efternamn förnamn, kundnummer).  

 

• Från ert certifikatskonto hos Cesar ska ni sedan registrera pris ”Mikroproduktion”  

samt en automatisk överföring till Falkenberg Energihandel ABs underkonto, som är ert namn samt 

kundnummer. Allt detta samt ansökan till Energimyndigheten kan ni själva göra eller låta Falkenberg 

Energihandel AB göra detta. Om så önskas kryssa i detta alternativ på sida 2 i avtalet. För hantering av 

kontoföring av certifikat, se cesar.energimyndigheten.se. 

 

• Ursprungsgarantierna ska på motsvarande sätt som punkten ovanför också registreras för automatisk 

överföring till Falkenberg Energihandel AB.  

 

• Glöm inte att meddela Falkenberg Energihandel AB vid förändring av storleken på anläggningen eller 

vid ägarbytet eller andra förändringar. 
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