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KV1
Dnr (ifylls av myndigheten)

Kvotplikten 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).

Bilaga 5

Energimyndigheten
Box 310
631 04 ESKILSTUNA

Anmälan om kvotplikt
Elleverantör
Elanvändare som använder el som de själva producerat om mängden använd el uppgår till mer än 60 megawattimmar per
beräkningsår och har producerats i en anläggning med en installerad effekt som är högre än 50 kilowatt
Elanvändare som använder el som de importerar eller köper på den nordiska elbörsen

1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av anmälan om kvotplikt
Namn/firma

Organisations-/personnummer

c/o
Adress
Postnummer

Ort

Land

Telefonnummer

E-postadress

1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna anmälan)
Namn

Telefonnummer

E-postadress

2 Start av verksamhet

Datum då kvotpliktig verksamhet startades eller planeras att starta

3 Bifogade dokument
Till anmälan bifogas

Fullmakt ____

Övrigt ____

4 Övriga upplysningar

5 Underskrift
Ort, datum

Anmälarens underskrift (eller underskrift av behörig företrädare)

Namnförtydligande
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Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99
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ANVISNINGAR

Anvisningar till formulär KV1
Anmälan om kvotplikt
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 att kunna
handlägga ärenden enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat.
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

Allmänt
Formuläret är avsett för företag eller privatperson som är skyldig att anmäla sig som kvotpliktig.
Genom att kryssa i en av rutorna anger du vilken kategori av kvotpliktig som du tillhör.
Formuläret ska användas av elleverantör som levererar el till elanvändare, elanvändare som
använder el som de själva producerar om mängden använd el uppgår till mer än 60 MWh per
beräkningsår och har producerats i en anläggning med en installerad effekt som är högre än
50 kW, samt elanvändare som använder el som de har importerat eller köpt på den nordiska
elbörsen.
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1 Företags-/personuppgifter för den som omfattas av anmälan om kvotplikt
Vad som här anges som företagsuppgifter avser även andra typer av juridiska personer, såsom
ekonomiska föreningar etc.
Namn/firma
Här ska du ange namn eller firma på den som anmälan om kvotplikt
avser.
Organisations-/
personnummer

Här ska du ange organisations- eller personnummer för den som
anmälan avser.

Land

Uppgift avseende land ska endast uppges för det fall den som anmälan
avser har adress utanför Sverige.

1a Kontaktperson (den person som Energimyndigheten ska kontakta vid frågor om denna anmälan)
Det är obligatoriskt att ange en kontaktperson. Kontaktpersonen är den person som Statens
energimyndighet ska kontakta vid frågor om denna anmälan. Sker anmälan via ombud ska du ange
ombudet som kontaktperson. Uppgifter om fler kontaktpersoner kan du lämna under punkten 4
Övriga upplysningar.
2 Start av verksamhet
Här ska du ange det datum då den kvotpliktiga verksamheten startades eller planeras att starta.
3 Bifogade dokument
Här ska du markera vilka bilagor som du skickar med anmälan.
4 Övriga upplysningar
Här ska du lämna övriga upplysningar som kan ha betydelse för denna anmälan.
5 Underskrift

Anmälarens underskrift
(eller underskrift av
behörig företrädare)

Här ska anmälan undertecknas av den eller de som har rätt att företräda
den som anmälan avser. Det ska vara en firmatecknare eller ett ombud.
Om anmälan undertecknas av ett ombud ska fullmakt i original skickas
med.

