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Produktvillkor för köp av mikroproducerad el från privatperson
Villkoren förutsätter att elproduktionsanläggningen:
1. Är installerad i första hand för eget bruk.
2. Är ansluten till koncessionspliktigt elnät och att säljaren har ett särskilt avtal med
elnätsföretaget som omfattar både inmatning och uttag av el.
3. Har en huvudsäkring om max 63A.
4. Kan inmata en effekt om högst 43,5 kW.
5. Har en årlig överskottsproduktion som inte överstiger säljarens årliga elförbrukning på samma
anläggning.
6. Har anmält till skatteverket för momsregistrering samt anmälts till elhandelsföretaget gällande
momsregistreringsnummer.
Säljarens åtagande
Sälja och leverera hela sin överskottsproduktion till köparen.
Inneha ett giltigt elhandelsavtal med köparen avseende hela sitt förbrukningsbehov på anläggningsadressen.
Med hela förbrukningsbehovet avses den el som säljaren tar ut som förbrukning på anläggningsadressen.
Ha ett separat elnätsavtal avseende inmatning av sin överskottsproduktion med det elnätsföretag som äger
elnätet.
Svara för samtliga kostnader som är hänförliga till elnätavtalet.
Har säljaren skäligen anledning att misstänka felaktigheter i mätning eller rapportering av mätvärden ska detta
utan dröjsmål meddelas till elnätsföretaget.
Köparens åtagande
Köpa och motta hela överskottsproduktionen som matas in i säljarens inmatningspunkt.
Agera så att balansansvaret för inmatningen är reglerat vid varje tids gällande regelverk.
Förbinder sig att anmäla, till säljarens elnätsföretag att köparen ska börja motta leveransen i
inmatningspunkten.
Skatter och övriga avgifter
Säljaren ansvarar för redovisning och betalning av alla eventuella skatter eller avgifter som är hänförliga till
försäljning av överskottsproduktion.
Mätning av säljarens elproduktion
Mätning av säljarens inmatning av överskottsproduktionen registreras av elnätföretagets mätare. Bestämmelser
om mätning finns i författning.
För närvarande gäller timvis mätning av inmatningen som rapporteras av elnätföretaget.
Köparen ersätter endast säljaren för inmatning av den överskottproduktion som elnätsföretaget rapporterar till
köparen.
Elpris och ersättning
Elpris och ev andra ersättningar fastställer köparen. Ändringar och ersättningar ska normalt meddelas säljaren
en månad innan det börjar gälla.

Köparens betalning
Ersättning för köp av överskottsproduktion tas upp på den faktura, där säljarens elförbrukning på samma
anläggning debiteras.
Betalning till säljaren för inmatad överskottsproduktion görs genom att ersättningen dras av på fakturans
belopp för förbrukning.
Köparens rätt att ändra villkoren
Vid villkorsändring ska köparen underrätta säljaren om ändringen genom ett meddelande.
De nya villkoren får, normalt, inte börja tillämpas förrän tidigast en månad efter det att meddelandet skickats.
Force majeure
Part är inte skyldig att fullgöra sin del om ett fullgörande väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte
råder över.
Ändrade regelverk mm
Skulle någon bestämmelse vara eller bli ogiltig ska detta inte påverka giltigheten i övrigt. Nödvändig jämkning
ska ske för att undanröja ogiltigheten och därmed bevara eller återställa den ursprungliga balansen mellan
säljare och köpare
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