Checklista

Anmälan försäljning av produktion till Bixia.

Ny anläggning
• Skicka in anmälningsblankett med samtliga
uppgifter ifyllda tillsammans med ingånget elnätsavtal
till Bixia. Anmälningsblankett finns på bixia.se/
producent. Den kan även tillhandahållas av oss på Bixia
se kontaktuppgifter nedan. Var noga med att skicka in
korrekta uppgifter kring anläggningsid och kontrollera
att det avser samma juridiska person som står på
elnätsavtalet.
• Tillsammans med Bixia diskuteras produktval och
utifrån detta lämnas pris. Överenskommet pris och
avtalsform ska bekräftas omedelbart per mail eller
fax till Bixia. Meddela även om ni önskar offert på
produktionsanläggningens konsumtion och ev egen
hushålls – eller företagskonsumtion. Speciell prislista
finns för konsumtionsanläggningar.
• Avtal tecknas med Bixia på elkraft och/eller
elcertifikat och skickas ut för påskrift. Påskrivna
avtal skickas in till Bixia. Bixia meddelar nätbolaget
att Bixia kommer att köpa elkraften från er
produktionsanläggning. Meddelandet till nätbolag
måste göras i god tid innan leveransstart.
• Anmäl anläggningen för godkännande av elcertifikat
om detta ej är gjort sedan tidigare. För blanketter,
gå in på Energimyndighetens hemsida; http://www.
energimyndigheten.se/fornybart/elcertifikatsystemet/
om-elcertifikatsystemet/formular/. Anmäl också
anläggningen för tilldelning av ursprungsgarantier,
för mer info http://www.energimyndigheten.
se/fornybart/ursprungsgarantier/mer-omursprungsgarantier/formular/.

• Anmäl kontoansvarig till Energimyndighetens
kontoförings-system för elcertifikat och
ursprungsgarantier - Cesar. För mer information
om Cesar och kontoföring, se https://cesar.
energimyndigheten.se/default.aspx.
• Anmäl underkonto för elcertifikat och
ursprungsgarantier till Bixia. Förslagsvis är detta namnet
på anläggningen som anges på anmälningsblanketten.
Bixia lägger upp underkontot på Energimyndighetens
kontoföringssystem Cesar.
• Från ert certifikatskonto på Cesar ska ni sedan
registrera pris samt automatisk överföring till Bixias
underkonto, som är överenskommet enligt ovan.
Detta kan ni själva administrera i Cesar eller via
fullmakt låta Bixia göra det. Alternativt kan ni kontakta
Energimyndigheten. För hantering av kontoföring
av certifikat, se https://cesar.energimyndigheten.
se/default.aspx. Ursprungsgarantierna ska ni också
registrera för automatisk överföring till Bixia.
• Ge Bixia fortlöpande information på status gällande
igångsättning.
• När anläggningen sedan är i gång; Vid haveri eller
planerade stopp, meddela Bixia Energy Management,
fysiskhandel@bixia.se.
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