
Särskilda avtalsvillkor för köp av överskottsproduktion 
Köpare är Affärsverken Energi AB, org.nr 556086-1618 
 
 
 
 
1. Avtalets omfattning 

Avtalet omfattar Affärsverken Energi AB:s köp av överskottsproducerad 
elproduktion av förnybara energikällor, t ex sol, vind eller vatten 
(överskottsproduktion) från privatperson eller näringsidkare 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 huvudsäkring om max 63 A och som kan inmata en effekt om högst 
43,5 kW. Produktionsserien och konsumtionsserien ska timavräknas. Avtalet 
omfattar endast Säljare vars årliga överskottsproduktion understiger 
Säljarens årliga elkonsumtion på samma anläggningsadress. 
 

2. Avtalets ingående och giltighet 
Detta Avtal (”Avtalet”) är giltigt från den dag Affärsverken Energi AB 
accepterat Säljarens anbud och gäller tillsvidare. Uppsägningen för båda 
parter är en kalendermånad räknat från nästföljande månadsskifte. 
Affärsverken Energi AB:s köp av Överskottsproduktion enligt Avtalet påbörjas 
normalt enligt den bekräftelse som skickas till säljaren och under 
förutsättning att Säljaren lämnat fullständiga och korrekta uppgifter.  
 

3. Säljarens åtaganden 
Säljaren förbinder sig att till Affärsverken Energi AB försälja och leverera hela 
sin Överskottsproduktion som matas in från Säljarens inmatningspunkt. 
Säljaren förbinder sig vidare att under Avtalets giltighetstid inneha ett giltigt 
elhandelsavtal med Affärsverken Energi AB avseende hela 
förbrukningsbehovet på den anläggningsadress från vilken 
Överskottsproduktionen matas in. Säljaren åtar sig att teckna separat avtal 
om inmatning med det elnätsföretag vars elnät Säljaren är ansluten till. 
Säljaren svarar för alla eventuella kostnader som är hänförliga till detta. I det 
fall Säljaren är eller under avtalets löptid blir moms-registrerad är det 
Säljarens ansvar att omgående meddela Affärsverken det tilldelade 
momsregistreringsnumret. I det fall Säljare som är momsregistrerad upphör 
vara det ansvarar Säljaren för att omgående meddela Affärsverken att så 
skett och vid vilken tidpunkt momsregistreringen upphörde.  
 

4. Affärsverken Energi AB:s åtaganden 
Affärsverken Energi AB förbinder sig att köpa och mottaga Säljarens hela 
Överskottsproduktion som matas in från Säljarens inmatnings-punkt. 
Affärsverken Energi AB svarar för att anmälning sker till Säljarens elnäts-
företag om att Affärsverken Energi AB ska börja köpa och motta Säljarens 
Överskottsproduktion i Säljarens inmatningspunkt.  
 

5. Mätning av säljarens inmatning 
Mätning av Säljarens inmatning av Överskottsproduktion ska ske genom 
timvis mätning och utförs och rapporteras av det elnätsföretag vars elnät 
Säljaren är ansluten till. Affärsverken Energi AB ersätter endast Säljare för 
den inmatning som elnätsföretaget har rapporterat till Affärsverken Energi 
AB.  
 

6. Elpris och ersättning 
Överskottsproduktionen prissätts mot Nordpools spotpris timme för timme för 
det elområde anläggningen tillhör. Därtill sker ett avdrag eller påslag i 
öre/kWh enligt vad som anges i avtalet. 
 
 

7. Skatter och avgifter 
Säljaren svarar för betalning av alla eventuella skatter eller avgifter som är 
hänförliga till försäljningen av överskottsproduktionen 
 

8. Fakturering och betalningsvillkor 
Affärsverken Energi AB:s köp av överskottsproduktion faktureras månadsvis 
och omfattas av samma betalningsvillkor som gäller för Säljarens 
elhandelsavtal med Affärsverken Energi AB.  
 

9. Avtalsöverlåtelse 
Säljaren medger att Affärsverken Energi AB på oförändrade villkor får 
överlåta Avtalet på annan. Säljaren har inte rätt att överlåta detta Avtal på 
annan.  
 

10. Villkorsändring 
Om inte annat överenskommits har Affärsverken Energi AB rätt att justera 
den ersättning som utbetalas till Säljaren i enlighet med punkt 6 samt ändra 
dessa avtalsvillkor under förutsättning att Säljaren underrättas om 
ändringarna minst en månad 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, 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  
 

12. Anpassning till lagar m.m 
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.  
 

13. Förtida upphörande 
Om de förhållanden som säljaren uppgett inte längre föreligger eller om 
säljaren på ett väsentligt sätt bryter mot något villkor i Avtalet har 
Affärsverken Energi AB rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande. 
Affärsverken Energi AB har vidare rätt att säga upp avtalet till omedelbart 
upphörande om Säljaren under Avtalets giltighetstid inte längre innehar ett 
giltigt elhandelsavtal med Affärsverken Energi AB avseende hela 
förbrukningsbehovet på den anläggningsadress från vilken 
Överskottsproduktionen matas in. Vid sådan uppsägning äger inte Säljaren 
rätt till ersättning av Affärsverken Energi AB på grund av uppsägningen. Vid 
Säljarens definitiva avflyttning upphör Avtalet att gälla. 
 
 

14. Information gällande behandling av personuppgifter 
Affärsverken Karlskrona AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter 
som vi behandlar om våra kunder. Personuppgiftsansvaret omfattar även 
dotterbolagen Affärsverken Elnät AB samt Affärsverken Energi AB. 
Information gällande detta finns på www.affarsverken.se/dataskydd 
 

 
 

Box 530, 371 23 Karlskrona. Tel 0455-783 00. www.affarsverken.se 


	Särskilda avtalsvillkor för köp av överskottsproduktion

