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1 Allmänt  

Avtalet omfattar Ale El Elhandel AB:s (Elhandelsföretaget) köp 
av överskottsproducerad elproduktion av förnybara 
energikällor, t ex sol, vind eller vatten (”överskottsproduktion”) 
från kunder som har installerat en elproduktionsanläggning i 
första hand för eget bruk (”Säljare”). Avtalet gäller endast 
elproduktionsanläggningar som är anslutna till elnätet och 
omfattas av ett abonnemang avseende både inmatning och 
uttag av el med en installerad toppeffekt om max 255kW. 
Avtalet omfattar även Elhandelsföretagets åtagande att agera 
som balansansvarig för Säljarens elproduktionsanläggning.  

2 Avtalets giltighet  

Avtalet är bindande för båda parter från den dag 
Elhandelsföretaget bekräftat avtalet genom att Säljaren 
tillsänds en avtalsbekräftelse (elektroniskt eller via papper). 
Elhandelsföretaget köp av överskottsproduktion enligt avtalet 
påbörjas normalt från det datum som Parterna kommit överens 
om, dock under förutsättning att Säljaren lämnat fullständiga 
och korrekta uppgifter.  

3 Säljarens åtaganden  

Säljaren förbinder sig att till Elhandelsföretaget sälja och 
leverera hela sin överskottsproduktion som matas in från 
Säljarens inmatningspunkt. Säljaren förbinder sig att under 
avtalets giltighetstid inneha ett giltigt elhandelsavtal med 
Elhandelsföretaget avseende hela förbrukningsbehovet, utöver 
egenproduktionen, av el på den anläggningsadress från vilken 
överskottsproduktionen matas in. Säljaren åtar sig att teckna ett 
separat avtal om inmatning med det elnätsföretag vars elnät 
säljaren är ansluten till. Säljaren svarar för alla kostnader som är 
hänförliga till detta.  

4 Elhandelsföretagets åtaganden  

Elhandelsföretaget förbinder sig att köpa och mottaga Säljarens 
hela överskottsproduktion som matas in från Säljarens 
inmatningspunkt. Elhandelsföretaget svarar för att anmälning 
sker till Säljarens elnätsföretag om att Elhandelsföretaget ska 
börja köpa och motta Säljarens överskottsproduktion i Säljarens 
inmatningspunkt samt att Elhandelsföretaget åtagit sig 
balansansvaret för detta.  

5 Mätning av säljarens inmatning samt ersättning  

Mätning av Säljarens inmatning av överskottsproduktion skall 
ske genom timvis mätning och utförs och rapporteras av det 
elnätsföretag som Säljaren är ansluten till. Elhandelsföretaget 
ersätter endast Säljaren för den inmatning som elnätsföretaget 
har rapporterat till Elhandelsföretaget. Elhandelsföretaget 
betalar ut en fast ersättning till Säljaren per kWh som framgår 
av avtalsbekräftelsen.  

 

6 Fakturering och betalningsvillkor  

Betalning sker till Säljaren genom att ersättning för 
överskottsproduktionen krediteras säljaren. Om ersättningen 
för Elhandelsföretagets köp av överskottsproduktion 
underskjuter Elhandelsföretagets minimibelopp för utbetalning 
överförs detta belopp på nästkommande kreditfaktura.  

8 Avtalsöverlåtelse  

Elhandelsföretaget äger rätt att på oförändrade villkor helt eller 
delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt avtalet på 
annan. Säljaren har rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter 
enligt avtalet efter skriftligt godkännande från 
Elhandelsföretaget.  

9 Skatter och avgifter  

Säljaren svarar för betalning av alla skatter och avgifter som är 
hänförliga till försäljning av överskottsproduktionen. Säljaren är 
ansvarig för att själv registrera sig som skattskyldig för 
energiskatt om Säljaren bedriver sådan verksamhet som 
innebär att Säljaren är skattskyldig för energiskatt. Säljaren ska 
snarast underrätta Elhandelsföretaget om sådan registrering 
skett.   

10 Villkorsändring  

Elhandelsföretaget har rätt att justera den ersättning som 
utbetalas till Säljaren i enlighet med punkt 5 samt ändra dessa 
avtalsvillkor under förutsättning att Säljaren underrättas om 
ändringarna minst två månader i förväg.  

11 Force majeure  

Part är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet 
väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte råder 
över. Som hinder räknas krig, myndighetsbeslut eller annan 
händelse av exceptionell karaktär som väsentligt inverkar på 
avtalets fullgörande och som part inte kunnat förutse och vars 
menliga inverkan part inte rimligen kunnat undanröja.  

12 Avtalets upphörande m.m.  

Avtalslängden framgår avtalsbekräftelsen.  Om Avtalet saknar 
avtalslängd löper det tillsvidare med en (1) månads ömsesidig 
uppsägningstid. Inför detta avtals upphörande sänder vi ett 
avtalsförslag avseende nästkommande avtalsperiod. Om inget 
nytt avtal tecknas ersätts producerad el med 0 öre/kWh. 

 


