
 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

Sala-Heby Energi AB:s villkor för köp av mikroproduktion  
Giltiga fr o m 2021-03-01 

 
1. Avtalets omfattning och förutsättningar 

 

Detta avtal (”Avtalet”) omfattar Sala-Heby Energi AB (”SHE”) köp 
av el producerad från förnybara energikällor, exempelvis sol- vind-

eller vattenkraft av producent (”Säljare”).  

  

1.1 Säljarens åtaganden  

• Produktionen ska i första hand vara avsedd för egen användning i 

Säljarens anläggning. Produktionen som matas ut på nätet får inte 
överstiga Säljarens egen årliga elförbrukning i samma anläggning.  

• Avtalet gäller elproduktionsanläggningar som är anslutna till elnätet 
och som omfattas av ett särskilt abonnemang om både inmatning och 

uttag av el, med en huvudsäkring på max 63 A och en effekt om 
högst 43,5 kW.  

• Säljaren förbinder sig att under hela leveransperioden ha ett 

elhandelsavtal med SHE om köp av el motsvarande hela 
elförbrukningen till anläggningen där överskottselen matas in.  

• Säljaren förbinder sig att sälja hela överskottsproduktionen till SHE. 

  

1.2 SHEs åtaganden  

• SHE förbinder sig att mottaga och köpa Säljarens hela 
överskottsproduktion.  

• SHE åtar sig att inneha avtal med aktör om balansansvar i enlighet 

med Svenska Kraftnäts regler för Säljarens elleverans till SHE från 
Säljarens elproduktionsanläggning.  

• SHE svarar för att anmälan sker till Säljarens elnätsföretag om att 

SHE ska börja köpa och motta Säljarens Överskottsproduktion i 
Säljarens inmatningspunkt samt att SHE har avtal med 
balansansvarig part för överskottsproduktion. 

 

Detta Avtal (”Avtalet”) är giltigt från den dag SHE accepterat 

Säljarens anbud och gäller tillsvidare. Avtalet får sägas upp av båda 
parter med en månads varsel. SHEs 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, i enlighet med det som efterfrågas på 

avtalsunderlaget, samt att Säljaren fullgjort sina åtaganden enligt 

punkt 1.1 i Avtalsvillkoren. 
  

2. 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. Om säljaren har anledning att 

förmoda att mätanordningen inte fungerar, att denna har registrerat 

annan inmatning än den verkliga eller att fel att har skett vid 
insamling av mätvärden så ska Säljaren utan dröjsmål kontakta det 

elnätsföretag vars elnät Säljaren är ansluten till, SHE ersätter endast 

Säljare för den inmatning som elnätsföretaget har rapporterat till 
SHE. 
 

3. Elpris och ersättning 

 

Ersättning anges på avtalsunderlag. 

 

4. Skatter och övriga avgifter  

Säljaren svarar för betalning av alla skatter och avgifter som är 

hänförliga till försäljningen av Överskottsproduktionen. 

 
 

 

 

5. Fakturering och betalningsvillkor 

SHEs köp av Överskottsproduktion enligt Avtalet kommer att 

självfaktureras. Självfakturering sker månadsvis om inte annat 
avtalats. Utbetalning sker inom 30 dagar efter att självfakturan 

skapats. SHE har rätt att avvakta med självfaktureringen av 

Överskottsproduktion till dess Säljaren meddelat det eventuellt 

tilldelade momsregistrerings-numret till SHE.   

Grundavgift för produktion från esett (Svenska kraftnät) tas ut för 

varje produktionsperiods gällande nivå. 

 

6. Avtalsöverlåtelse  

 

Detta avtal får, på oförändrade villkor, överlåtas på annat bolag inom 
samma koncern. I övrigt får detta avtal inte överlåtas utan den andra 

avtalspartens skriftliga medgivande.  
 

7. Ändringar i Avtalet och Avtalsvillkoren 

  
SHE har rätt att ändra ersättningen i avtalet samt avtalsvillkoren, 

under förutsättning att Säljaren underrättas om ändringarna minst  

2 månader i förväg.  
 

8.  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.  

 

9. 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. 
 

10. Hantering av personuppgifter  

 
Hantering av personuppgifter sker i enlighet med gällande 

lagstiftning. Mer information finns på vår hemsida sheab.se.  
 

11. Avtalets upphörande  
 
Avtalet får sägas upp av båda parter med 1 månads uppsägningstid. 

SHE har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om Säljaren 

inte längre uppfyller villkoren för avtalet. Vid sådan uppsägning äger 
inte Säljaren rätt till ersättning av SHE på grund av uppsägningen. 

Vid Säljarens definitiva avflyttning upphör Avtalet att gälla.  
 

 


