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Erbjudande till dig som mikroproducent! 
 
 
Vårt klimat och miljön omkring oss är lika viktig för oss alla!  
 
 
Redan den 1 november 2015 började vi köpa elcertifikat samt ursprungsgarantier från våra 
mikroproducenter. Idag betalar vi rörligt timspotpris + 10 öre/kWh inkl moms för din 
överskottsproduktion. Vill du även sälja och låta oss ta hand om dina elcertifikat och ursprungsgarantier 
erbjuder vi dig rörligt timspotpris + 14,50 öre/kWh inkl moms.  
 
För att vi ska köpa din överskottsproduktion vill vi även att du är kund hos oss för din förbrukning. Du 
kan lätt teckna avtal via vår hemsida eller kontakta oss på telefon 0346-88 67 00. 
 
Vi bifogar en checklista för vad som måste göras för att vi ska kunna köpa dina elcertifikat och 
ursprungsgarantier.  
 
 
 
Med vänlig hälsning  
Falkenberg Energihandel AB 
 
 
Kundservice 
 
Telefon 0346-88 67 00 
energi@falkenberg.se 
 
 
 
 
100 % Bra Miljöval - märkt el  
Genom att välja BRA MILJÖVAL el, väljer du den minst miljöförstörande elproduktionen, du väljer bort ytterligare exploatering av strömmande vatten, du 
väljer att inte lämna radioaktivt avfall till kommande generationer och du väljer att inte bidra till växthuseffekten. Vi levererar enbart BRA Miljöval el och 
du betalar inget extra för ditt miljöval.  Vi levererar Ursprungsmärkt el från vattenkraft, vindkraft och solkraft. Falkenberg Energihandel AB förbinder sig 
att leverera hela leveransvolymen som BRA MILJÖVAL-märkt el, enligt Naturskyddsföreningens kriterier. 
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Löpande avtal 

Mikroproduktion sol  
Mellan Falkenbergs Energihandel och nedanstående kund 
 
Kunduppgifter 

   
Namn/Företag (avtalet tecknas av den som ansvarar för abonnemanget)  Personnummer/Organisationsnummer 

 
Fakturaadress 

   
Postnummer  Ort 

   
Telefonnummer (dagtid)  Mobilnummer 

   
Kontaktperson  E-post 

     
     

Avtalsform Elpris Totalt elpris  
 
 exkl moms  inkl moms 

 MikroSol – Rörligt timspotpris + 8 öre/kWh + 10 öre/kWh 

köp av överskottsel från mikroproduktion sol  
 

 MikroSol + - Rörligt timspotpris + 11,60 öre/kWh + 14,50 öre/kWh 

köp av överskottsel från mikroproduktion sol,  
elcertifikat och ursprungsgarantier 
 
(Skriftlig fullmakt från Energimyndigheten krävs för val av MikoSol +)  
 
 

MikroSol + träder i kraft från det att Energimyndigheten beviljat och godkänt ansökan.  
Fram till dess är ersättning för överskottsproduktionen exkl elcertifikat och ursprungsgarantier (MikroSol). 
  

  
 

 Jag vill ha hjälp med ansökan till Energimyndigheten  200 kr 

 

En bekräftelse på avtalet kommer att skickas till dig.  
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Uppgifter om produktionsanläggningen 

 
 

  
Önskat startdatum 
Leveransstart kan ske tidigast 20 dagar efter vi fått ditt avtal 
Avtalet löper tillsvidare med tre (3) månaders ömsesidig uppsägning. 

  

   
Nätägare  Områdes Id (tre bokstäver) 

   
Produktionsanläggningens anläggnings id (18 siffror)  Produktionsanläggningens adress 

    
 
 

Effekt per anläggning - kW  Beräknad årsproduktion – kWh 
 

 

  

_________________________ __________________________ 
 Datum då anläggning togs i drift Fastighetsbeteckning 
 
 
 
 __________________________________ ____________________________________ 
 Om investeringsstöd utbet, belopp i kr Vilket/vilka datum skedde utbetalningen 

 
 

   
Ort- och datum  Underskrift 

Genom min underskrift ingår jag avtal med Falkenberg 
Energihandel AB om leverans av el. Jag bekräftar att ovan angivna 
uppgifter är korrekta samt att jag tagit del av och accepterat detta 
avtal med tillhörande avtalsvillkor (se bifogat). 

  
 Namnförtydligande 
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AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EGENPRODUCERAD SOLEL TILL  

FALKENBERG ENERGIHANDEL AB (nedan kallad FEHAB) 2020.2 
 

1 Inledande bestämmelser 

1.1 Dessa avtalsvillkor avser försäljning av egenproducerad överskottsel från solenergi till FEHAB. 

1.2 Dessa avtalsvillkor gäller från och med 1 oktober 2017 och tillsvidare. FEHAB har rätt att ändra i dessa 

avtalsvillkor. Ändringar meddelas Elproducenten tre månader innan ändringen träder i kraft. 

1.3 I dessa avtalsvillkor avses med 

Elproducent: Personen/konsumenten som producerar solel och säljer överskottet av sin 

egenproducerade el till FEHAB. 

Elnätsbolaget: Det bolag som äger elnätet i det nätområde där Elproducenten har sin anläggning. 

 

2  Avtal för försäljning av egenproducerad el till FEHAB 

2.1 Elproducenten ska ha en produktionsanläggning som är installerad av behörig elektriker och inkopplad 

av sitt nätbolag. 

2.2 Elproduktionen måste vara förnybar solel. 

2.3 Elproducentens anläggning får ha en effekt på maximalt 43,5 kWh. 

2.4 Elproduktionen måste mätas timvis. 

2.5 Avtalet har en ömsesidig uppsägningstid på tre (3) månader. Avtalet upphör automatiskt då 

producentens elhandelsavtal upphör. 

2.6 För att få sälja sitt överskott måste Elproducenten vara elhandelskund hos FEHAB på sin 

konsumtionsanläggning. 

2.7 Mängden köpt el skall överstiga mängden egenproducerad överskottsel under en tolvmånadersperiod.  

2.8 Eventuella skatter och avgifter relaterade till elproduktionen betalas av Elproducenten. 

2.9 Ersättning för produktion sker genom produkten MikroSol eller MikroSol + som inkluderar elcertifikat 

och ursprungsgarantier. 

2.10 Ersättning för produktionen krediteras på samma faktura som konsumtionen debiteras.  

2.11  Elproducenten skall ha autogiro hos oss. 

2.12 Vid val av MikroSol + krävs en påskriven fullmakt från Energimyndigheten 

2.13 Önskar kund hjälp med ansökan hos Energimyndigheten för elcertifikat och ursprungsgarantier 

tillkommer en administrativ engångsavgift för detta på 200 kr inklusive moms som faktureras när 

ansökan är beviljad och godkänd av Energimyndigheten.  

 

3  Ångerrätt  

  Du har rätt att frånträda detta avtal, utan att ange något skäl, inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 

dagar efter dagen då avtalet ingicks. Vill du utöva ångerrätten ska du till leverantören skicka ett klart och 

tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (tex ett brev avsänt med post eller e-post). Du 

kan alternativt använda den ångerblankett som vi tillhandahåller, men du måste inte använda den. Du 

kan också på vår hemsida, www.falkenberg-energi.se elektroniskt fylla i och ”skicka” in 

standardblanketten för utövande av ångerrätten, eller lämna något annat otvetydigt meddelande. Om 

du väljer det här alternativet kommer vi utan dröjsmål att på ett varaktigt medium (tex med hjälp av e-

post) bekräfta att vi tagit emot ditt beslut om att utöva ångerrätten. För att du ska hinna utöva din 

ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om du tänker utöva ångerrätten, innan 

ångerfristen gått ut.  

  Verken av utövad ångerrätt 

  Om du ångrar avtalet kommer ingen elleverans påbörjas. Om du bett att elleveransen ska påbörjas 

under den tidsfrist som du har ångerrätt och därefter ångrar avtalet med oss innan ångerfristen löpt ut, 

måste du för din fortsatta elleverans ordna med ett annat elhandelsföretag. Annars riskerar du att bli 

tilldelad ett anvisat elhandelsföretag via ditt elnätsföretag.  
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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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