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Särskilda Avtalsvillkor Ale El Elhandel AB 
Avseende solproduktion, giltiga fr.om. 2023-01-01
1 Allmänt  
Avtalet omfattar Ale El Elhandel AB:s (Elhandelsföretaget) köp av 
överskottsproducerad elproduktion av förnybar energikälla sol 
(”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 500 kW för 
solproducenter. 
 
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). Ale El Elhandel ABs 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. Avtalet kan vara 
tidsbestämt eller löpande vilket framgår av avtalsbekräftelsen. Avtalet 
får sägas upp av båda parter med en månads varsel. Tecknas inget 
nytt avtal efter att ett tidsbestämt avtal löper ut utgår ingen ersättning 
för producerad el av Ale El Elhandel AB. Om Säljaren inte efterlever 
punkt 3 bryts detta avtal och mottagningsplikten för Säljarens 
producerade el övergår till den part som Säljaren valt för 
konsumtionsavtalet.  
 
Skulle någon bestämmelse i Avtalet vara eller bli ogiltig, skall 
detta inte påverka giltigheten av Avtalets övriga delar. 
Innehållet i Avtalet skall därvid jämkas i nödvändig omfattning 
för att undanröja ogiltigheten, varvid utgångspunkten skall vara 
att bevara eller återställa den ursprungliga balansen i Avtalet. 
 
3 Säljarens åtaganden  
Säljaren förbinder sig att till Ale El Elhandel AB sälja och leverera hela 
sin överskottsproduktion som matas in från Säljarens 
inmatningspunkt. Säljaren förbinder sig att under avtalets giltighetstid 
inneha ett giltigt elhandelsavtal med Ale El Elhandel AB avseende sin 
elkonsumtion 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  
Ale El Elhandel AB förbinder sig att köpa och mottaga Säljarens hela 
överskottsproduktion som matas in från Säljarens inmatningspunkt. 
Ale El Elhandel AB ansvarar för att anmälan sker till Säljarens 
elnätsföretag om att Elhandelsföretaget ska börja köpa och motta 
Säljarens överskottsproduktion i Säljarens inmatningspunkt samt att 
Elhandelsföretaget säkerställer att balansansvar för 
anslutningspunkten finns.  
 
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. Ale El Elhandel AB ersätter Säljaren för 
den inmatning som elnätsföretaget har  
rapporterat till Ale El Elhandel AB. Ale El Elhandel AB ersätter Säljaren 
per kWh enligt avtalsbekräftelsen.  
Det elpris som Ale El Elhandel AB ersätter Säljaren för enligt detta 
avtal, beräknas och fastställs som det viktade medelvärde 
som bildas då det timvisa spotpriset på Nord Pool, för det 
elområde där Säljarens anläggning finns, sammanvägts med 
Säljarens timvisa inmatning av elproduktion på elnätet. Därtill 
sker ett avdrag eller påslag i öre/kWh enligt överenskommelse.  
 
6 Fakturering och betalningsvillkor  
Betalning sker till Säljaren genom att ersättning för 
överskottsproduktionen krediteras säljaren. Om ersättningen för 
Elhandelsföretagets köp av överskottsproduktion inte uppgår i Ale El 
Elhandel ABs minimibelopp för utbetalning överförs detta belopp på 
nästkommande kreditfaktura.  
 
7 Avtalsöverlåtelse  
Säljaren medger att Ale El Elhandel AB på oförändrade villkor får 
överlåta avtalet på annan. Säljaren har inte rätt att överlåta detta avtal 
på annan.  
 
8 Skatter och avgifter  
Säljaren ansvarar 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. Om skatter eller 
avgifter ändras, eller nya införs, äger Ale El Elhandel AB rätt att göra 
avdrag på Säljarens ersättning i motsvarande mån. Exempel på sådana 
avgifter är balanskraftskostnader och avgifter från Svenska Kraftnät, 
förändringar i energiskatten eller avgifter kopplade till balansansvaret 
med Ale El Elhandels partner för detta.  
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9 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.  
 
 
 

 
10 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, störningar i allmänna 
transportväsendet, extrema väderleksförhållanden 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. 
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