AVTAL OM ELLEVERANS FRÅN ELPRODUKTIONSANLÄGGNING
1. Parter

Kund - producent Privat

Namn

□

Företag

□

Person/Org.nummer

Elhandlare - köpare
Sundsvall Energi AB
556478-6647

Adress
Postnummer och ort

851 85 Sundsvall

Telefonnummer

060-19 20 80

E-post

energitjanster@sundsvallenergi.se

Momsregistreringsnummer (endast företag)
2. Produktionsanläggningen
Ny anläggning

□

Befintlig anläggning

□

Anläggnings ID: 735999 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Områdes ID: __ __ __
Anläggningsadress:
Produktionslag:

________________________
Effekt:

3. Bankuppgifter för utbetalning
Bank:
Clearingnummer:

Elnätsföretag:
Uppskattad årsproduktion:
Kontonummer:

4. Avtalsperiod
Producenten förbinder sig att leverera och Sundsvall Energi förbinder sig att köpa el enligt följande villkor från och med
leveransstart och tillsvidare så länge producenten har sin förbrukningsanläggnig hos Sundsvall Energi. Leveransstarten
räknas från och med det datum som nätägaren anger som startdatum för leverans. Köp från nya uttagspunkter där ett
leverantörsbyte görs kan genomföras tidigast 21 dagar efter att Sundsvall Energi mottagit undertecknat avtal och korrekt
ifylld anläggningsuppgifter. Leveransen kan komma att försenas om kunden lämnat ofullständiga eller felaktiga uppgifter.
Leverantören är balansansvarig för leveranspunkterna under avtalstiden.
5. Elpris
För elleverans från produktionsanläggningen erbjuder vi:
Ersättning till producenten för levererad el fastställs timvis utifrån den volymmvägda elpriset som baserat på
Svenska Kraftnät schablonavräkningspris för anläggningens område.
0 kr fast avgift
1,5 öre/kWh exkl. moms i rörlig avgift, vilket dras av från volymvägdapriset (inklusive balansansvar).
6. Fakturering
Producenten kreditfaktureras kvartalsvis utifrån det beräknade elpriset för levererad el. Faktureringen baseras på de
mätvärden avseende leverans av el som redovisas av nätägaren till vilkens nät inmatning sker. Kreditbeloppet utbetalas
senast 30 dagar efter datum för kreditfakturan.
7. Övriga villkor
• Elpriserna är angivna exklusive energiskatt, moms och nätavgifter. Skulle spotpriset i aktuellt elområde på Svenska
Kraftnät inte längre utges eller grunderna för dess beräkning nämnvärt ändras, skall bestämmelserna i punkt 4
ersättas med andra likvärdiga bestämmelser.
• Ändringar i villkoren skall aviseras minst 60 dagar innan förändringen.
• Till Avtalet hör Sundsvall Energi AB´s nu gällande Allmänna avtalsvillkor. I de fall detta avtal ej reglerar förhållandet
mellan parterna gäller branschens allmänna avtalsvillkor EL2012K och EL2012N. Samtliga avtalsvillkor finns att hitta
på vår hemsida www.sundsvallenergi.se eller ring oss på 060-19 20 80.
Vänligen acceptera avtalet genom att underteckna och returnera avtalet till oss.
Ort och datum

Ort och datum

Producentens underskrift

Köparens underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Särskilda villkor för elproduktion
Avtalets omfattning
Avtalet omfattar Sundsvall Eneris köp av överskottsproducerad elproduktion från förnybara
energikällor tex. sol, vind, eller vattenkraft. Avtalet gäller överskottsproduktion från part som har
installerat en elproduktionsanläggning i primärt syfte för eget bruk (säljare). Avtalet omfattar endast
säljare vars årliga överskottsproduktion understiger säljarens årliga elinköp på samma
anläggningsadress. Avtalet omfattar även Sundsvall Energis åtagande att agera som balansansvarig.
Avtalet gäller endast elproduktionsanläggningar som är anslutna till elnätet och omfattas av ett
särskilt abonnemang avseende både inmatning och uttag av el med en huvudsäkring om max 63 A.
Ändringar i villkoren skall aviseras minst 60 dagar innan förändringen.
I de fall detta avtal inte reglerar förhållandena mellan parterna gäller branschens gällande Allmänna
avtalsvillkor. Dessa finns att läsa och skrivas ut på vår hemsida: www.sundsvallenergi.se eller
beställas från vårt Kontaktcenter: 060-19 20 80.
Elproduktion Rörligt pris
Ersättning till säljaren för levererad el bestäms månadsvis och beräknas utifrån den gångna
kalendermånadens volymvägda pris från Svenska Kraftnät. Till priset tillkommer ett påslag per kWh
som inkluderar balanskostnad.
Uppsägningstid: Avtalet löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av innevarande månad
+ en (1) kalendermånad. I det fall då säljaren inte iakttagit avtalad uppsägningstid tillkommer en
administrativ avgift på 450 kr.
Säljarens åtaganden
Säljaren förbinder sig att sälja och leverera hela sin överskottsproduktion som matas in från säljarens
inmatningspunkt till Sundsvall Energi. Säljaren förbinder sig vidare att under avtalets giltighetstid
inneha ett giltigt elhandelsavtal med Sundsvall Energi avseende 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 samt svarar för alla
kostnader som är hänförliga till detta.
Sundsvall Energis åtaganden
Sundsvall Energi förbinder sig att motta och köpa hela säljarens överskottsproduktion som matas in
från säljarens inmatningspunkt. Sundsvall Energi åtar sig balansansvaret för säljarens elleverans till
Sundsvall Energi från säljarens elproduktionsanläggning i enlighet med Svenska Kraftnäts regler.
Sundsvall Energi svarar för att anmälning sker till säljarens elnätsföretag om att Sundsvall Energi ska
köpa och motta säljarens överskottsproduktion i säljarens inmatningspunkt samt att Sundsvall Energi
åtagit sig balansansvaret för denna. Mätning av säljarens inmatning av överskottsproduktion, samt
förbrukning, skall ske genom timvis mätning och utförs och rapporteras av det elnätsföretag vars
elnät säljaren är ansluten till.
Utbetalning
Säljaren kreditfaktureras utifrån det beräknade elpriset för levererad el. Faktureringen baseras på de
mätvärden avseende leverans av el som redovisas av nätägaren till vilkens nätinmatning sker.
Utbetalningar görs kvartalsvis. Gräns för utbetalningar är 300 kr. Om beloppet är lägre ackumuleras
utbetalningen på nästkommande faktura till dess att beloppet kommer upp i 300 kr. Kreditbeloppet
utbetalas senast 30 dagar efter datum för kreditfakturan.

