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Energimyndigheten 
Box 310 
631 04 ESKILSTUNA 

Förutsättningarna för att tilldelas elcertifikat regleras i lagen 
(2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat 
och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om 
elcertifikat (STEMFS 2011:4). Förutsättningarna för att få ursprungs-
garantier regleras i lagen (2010:601), förordningen (2010:853) om 
ursprungsgarantier för el och i Statens energimyndighets föreskrifter 
om ursprungsgarantier för el (STEMFS 2017:2). 

Anmälan om certifikatkonto/-uppgifter för elcertifikat och/eller ursprungsgarantier 
Det är obligatoriskt för företag att anmäla om certifikatkonto/-uppgifter. Privatpersoner anmäler endast om certifikatkonto/-
uppgifter om de vill ge en ytterligare person behörighet till sitt certifikatkonto. 

1 Kontohavare 
 Innehavare av elproduktionsanläggning eller kvotpliktig aktör  Övrig aktör på certifikatmarknaden 

Företagsnamn/namn Organisations-/personnummer 

c/o 

Adress 

Postnummer Ort Land 

Telefonnummer E-postadress

1a Fakturaadress (om annan adress än kontohavarens postadress ovan) 
c/o 

Adress Referensnummer 

Postnummer Ort Land 

2 Kontoansvarig/behörig användare 
Företag ska för att få åtkomst till sitt certifikatkonto utse en kontoansvarig. Den personen bemyndigas att för kontohavaren få åtkomst till 
certifikatkontot samt göra registreringar i kontoföringssystemet Cesar. Om kontohavaren är en privatperson, är privatpersonen alltid registrerad 
som kontoansvarig, men en ytterligare person kan registreras som användare med samma behörighet som kontoansvarig till certifikatkontot. 

 Kontoansvarig  Övrig användare med samma behörigheter som kontoansvarig 
Namn Personnummer 

Företagsnamn (anges om annat namn än kontohavarens) Adress (anges om annan adress än kontohavarens) 

Postnummer Ort Land 

Telefonnummer E-postadress

3 Kontaktperson fakturering (om annan person än kontoansvarig) 
Namn 

Telefonnummer E-postadress

4 Underskrift 
Underskrift av kontohavare (firmatecknare eller behörig företrädare med fullmakt) Ort, datum 

Namnförtydligande Telefonnummer 
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Anvisningar till formulär anmälan om certifikatkonto-
uppgifter för elcertifikat och/eller ursprungsgarantier 

Allmänt 
Detta formulär används för företag för att anmäla vilken fysisk person som ska vara kontoansvarig 
för företagets certifikatkonto. Formuläret används även för privatpersoner som vill ge ett ombud 
full behörighet till sitt certifikatkonto. Den som utses som kontoansvarig eller användare med full 
behörighet får tillträde till certifikatkontot och får behörighet att genomföra överföringar av 
certifikat m.m. Formuläret används även för att anmäla om ändring av sedan tidigare anmälda och 
registrerade uppgifter på befintligt certifikatkonto. Obligatoriska uppgifter i anmälan är följande: 
uppgift om kontohavare, kontoansvarig/behörig användare och underskrift. Anmälan ska 
undertecknas av firmatecknare eller behörig företrädare och skickas per post i original till 
Energimyndigheten. Om anmälan avser en juridisk person som inte omfattas av 
näringslivsregistret, bifoga registreringsbevis, protokoll eller motsvarande dokument där det 
framgår vem som är behörig företrädare. Eventuell fullmakt inges i original. 

1 Kontohavare 
Här ska du ange om den juridiska eller fysiska person, som anmälan avser, är innehavare till en 
anläggning som är eller avses bli godkänd inom elcertifikat- och/eller ursprungsgarantisystemet 
eller om personen är kvotpliktig enligt lagen om elcertifikat. I annat fall om den juridiska eller 
fysiska personen enbart handlar med certifikat ska du ange att anmälan om certifikatkonto avser en 
övrig aktör.  

En kontohavare kan vara en juridisk eller fysisk person. Ett enkelt bolag är inte en juridisk person 
och kan inte erhålla ett certifikatkonto. 

Uppgift om fakturaadress ska endast uppges för det fall fakturaadressen är en annan adress än 
kontohavarens postadress.  

2 Kontoansvarig/behörig användare 
Företag ska för att få åtkomst till sitt certifikatkonto utse en kontoansvarig. Kontoansvarig är den 
person som får elektronisk åtkomst (direktåtkomst) till kontohavarens certifikatkonto i Cesar och 
får behörighet att för kontohavaren göra elektroniska registreringar på kontot i Cesar. Direkt-
åtkomst förutsätter att den kontoansvarige har skaffat nödvändig elektronisk identitet och annan 
utrustning.  

Om kontohavaren är en privatperson, är privatpersonen alltid själv registrerad som kontoansvarig 
för sitt certifikatkonto. En sådan kontohavare kan utse en ytterligare person som användare med 
full behörighet till kontot med rätt att göra elektroniska registreringar etc. 

Den kontohavare som inte, genom sin kontoansvarige eller utsedd behörig användare, har 
direktåtkomst till Cesar kan mot en avgift utföra registreringar på certifikatkontot via 
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Energimyndigheten. Avgifter för kontoföring har fastställts i förordning om elcertifikat och 
förordning om ursprungsgarantier.  

3 Kontaktperson fakturering (om annan person än kontoansvarig) 
Om en annan person än den kontoansvarige är kontaktperson för fakturor, skriver du den 
personens namn och kontaktuppgifter här.   

4 Underskrift av kontohavare 
Här ska underskrift finnas av den eller de som har rätt att företräda kontohavaren, det vill säga en 
eller flera firmatecknare eller ett ombud. Om anmälan undertecknas av ett ombud ska en fullmakt i 
original bifogas anmälan. 

Information om Statens energimyndighets behandling av 
personuppgifter 
Statens energimyndighet är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgifter som 
görs i myndighetens verksamhet. 

Regler för hur personuppgifter får behandlas finns i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling 
av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 
95/46/EG (dataskyddsförordningen) och i lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till 
EU:s dataskyddsförordning. 

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande 
fysisk person.  

För att Statens energimyndighet ska få behandla personuppgifter krävs att det finns en rättslig 
grund och ett ändamål för behandlingen. Den rättsliga grunden för aktuell behandling är 
myndighetsutövning. Ändamålet med behandlingen av de personuppgifter du lämnar är 
kontoföring av elcertifikat och/eller ursprungsgarantier och för att möjliggöra handel med 
elcertifikat och/eller ursprungsgarantier. 

Du har rätt att begära information om och få tillgång till de personuppgifter som rör dig. Du kan 
även begära att få felaktiga uppgifter om dig rättade, uppgifter raderade eller begära att 
behandlingen begränsas. Du kan också i vissa fall ha rätt att invända mot Statens 
energimyndighets behandling av personuppgifter. Om du anser att Statens energimyndighets 
behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen kan du lämna in ett 
klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.  

Har du några frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta 
Energimyndighetens dataskyddsombud. 

Kontakt 
Statens energimyndighet 
Box 310 
631 04 Eskilstuna 
e-post: registrator@energimyndigheten.se

mailto:registrator@energimyndigheten.se
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Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.
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