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Öresundskrafts Särskilda avtalsvillkor för Mikroproduktion                         
 

1. Allmänt 
1.1 Dessa särskilda villkor gäller för avtal om köp av överskottsproduktion – Mikroproduktion (”Avtalet”) 

som ingåtts av Säljaren och Köparen avseende överskottsel från den av Säljaren nyttjade och inne-
havda Produktionsanläggningen. Begrepp använda i dessa särskilda villkor har samma innebörd som i 
Avtalet. Som grundläggande villkor för Säljarens rätt att sälja överskottsel och Köparens skyldighet att 
köpa överskottsel gäller följande:   
 

a) Att Produktionsanläggningen är anslutet till elnätet.  
b) Att Säljaren har abonnemang avseende både inmatning och uttag av el samt Produktionsan-

läggningens huvudsäkring är högst 100 ampere.  
c) Att Produktionsanläggningens inmatningseffekt är maximalt 43,5 Kilowatt (kW).  
d) Att Säljaren har elhandelsavtal med Köparen (”Elhandelsavtalet”). 

 
1.2 Köparen kan bevilja undantag från kravet enligt punkt 1 d) ovan och ändå förbinda sig att köpa över-

skottsel från Säljaren. Om Köparen väljer att tillåta angivet undantag ska vad som stadgas om skyldig-
het att ha Elhandelsavtal inte tillämpas gentemot Säljaren. Avtalsvillkoren i övrigt gäller oförändrat.    
 
 

2. Avtalstid och uppsägning 
2.1 Avtalet gäller från och med dagen för båda parters undertecknande av Avtalet. Köparens skyldighet 

gäller dock först från det att Säljaren uppfyllt skyldigheterna enligt punkt 1 a) – d) ovan och Säljaren i 
övrigt lämnat korrekta uppgifter i de avseenden som krävs för att Köparen ska teckna Avtalet.  

 
 

3. Säljarens åtagande 
 
Leverans överskottsel 

3.1. Säljaren förbinder sig att till Köparen sälja och leverera hela sin överskottsel som matas in från 
Säljarens inmatningspunkt.  
 

3.2. Säljaren förbinder sig vidare att under Avtalets giltighetstid inneha ett giltigt elhandelsavtal med 
Köparen avseende hela förbrukningsbehovet på den anläggningsadress från vilken överskottselen 
matas in. Med hela förbrukningsbehovet avses den el som kunden faktiskt tar ut från elnätet på 
anläggningsadressen.  

 
Skatter – avgifter - moms 

3.3. Säljaren svarar för betalning av alla skatter och avgifter som är hänförliga till försäljningen av 
överskottselen.  
 

3.4. I det fall Säljaren är eller under avtalets löptid blir momsregistrerad är det Säljarens ansvar att 
omgående meddela Köparen det tilldelade momsregistreringsnumret. I det fall Säljare som är 
momsregistrerad upphör vara det ansvarar Säljaren för att omgående meddela Köparen att så skett 
och vid vilken tidpunkt momsregistreringen upphörde.  

 
Nätavtal 

3.5. Det åligger Säljaren att teckna och under avtalstiden vidmakthålla avtal om anslutning av samtliga 
enheter i vilka Säljaren förbrukar el (”Totalanläggningen”) och överföring av el från denna till elnät 
(”Nätavtal”) med innehavaren av nätkoncessionen för det område där Totalanläggningen är belägen eller 
för den ledning till vilken Totalanläggningen är ansluten (”Nätägaren”). Säljaren svarar för alla kostnader 
som är hänförliga till detta. 
 

4. Köparens åtagande 

4.1. Köparen förbinder sig att köpa och mottaga Säljarens totala överskottsel som matas in från Säljarens 
inmatningspunkt.  
 

4.2. Köparen åtar sig i enlighet med punkt 7 nedan att agera som balansansvarig i enlighet med Svenska 
Kraftnäts regler för Säljarens elleverans till Köparen från Produktionsanläggningen. 

 

4.3. Köparen svarar för att anmälning sker till Säljarens elnätsföretag om att Köparen ska börja köpa och 
motta den överskottsel som produceras i Produktionsanläggningen samt att Köparen åtagit sig balans-
ansvaret för densamma.  
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5. Mätning av Säljarens inmatning 
Mätning av Säljarens inmatning av överskottsel ska ske genom timvis mätning och utförs och rappor-
teras 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, ska Säljaren utan dröjsmål kontakta det elnätsföretag vars elnät 
Säljaren är ansluten till. Köparen ersätter endast Säljaren för den inmatning som elnätsföretaget har 
rapporterat till Köparen. 

 

6. Ersättning överskottsel  

6.1. Säljaren ska erhålla ersättning för den överskottsel som matats ut till nätet per timme, definierat av 
Nätägarens rapporterade mätvärden för Produktionsanläggningens anläggningsidentifikation (EAN nr) 
som anges i Avtalet. Köparen ska till Säljaren som betalning för mottagna kraftleveranser utge 
ersättning enligt följande kriterier: 

6.2. Säljaren ska erhålla ersättning med ett rörligt pris; spotpriset i aktuellt elområde timme för timme med 
ett påslag/avdrag i öre/KWh enligt avtal.  

 

6.3. Svenska Kraftnäts Grundavgift (SVK) för produktion debiteras Säljaren till rörligt pris. 
 

6.4. Betalning  
 
Konsument  
Ersättning till Säljaren för inmatad el redovisas genom så kallad ”självfakturering”. Har säljaren 
Autogiro sätts ersättningen in på säljarens konto på självfakturans förfallodag. I annat fall hanteras 
ersättningsbelopp <1000kr som ett avdrag synligt på Säljarens nästkommande Elhandelsfaktura som 
avser förbrukning. Ersättningsbelopp >1000kr betalas ut via Säljarens kontokoppling till Swedbanks 
utbetalningsservice. Finns inte heller denna kontokoppling sker utbetalning via avi. Om Avtalet upphör 
att gälla ska eventuella överskjutande belopp som ej har reglerats genom avdrag på faktura utbetalas 
till Säljaren. 
  

 
Näringsidkare  
Ersättning till Säljaren för inmatad el redovisas genom så kallad ”självfakturering”. Självfakturan nyttjas 
som en kreditfaktura vid betalning till köparen. 
    

 
6.5 Ersättning för levererad överskottsel erläggs i efterskott. Betalning förutsätter att Nätägaren har avgett 

slutlig rapport om periodens mätvärden inom föreskriven tid.  
 
6.6 För det fall Köparen medgivit undantag från kravet i punkt 1.1 d) om Elhandelsavtal ska parterna 

särskilt överenskomma om villkoren och formerna för Köparens betalning av överskottselen. 
 

Ändrad lagstiftning – myndighetsavgifter etc.  
6.7 Om det under avtalstiden sker förändringar till följd av ny eller ändrad lagstiftning, förordning, föreskrift 

eller beslut av myndighet, åtgärd av en tredje part med monopolliknande ställning, eller annan åtgärd av 
det allmänna, som påverkar Köparens åtagande enligt Avtalet, äger Köparen rätt att i motsvarande grad 
justera priset, utan föregående underrättelse till Säljaren. Sker nu angiven förändring ska Säljaren allra 
senast informeras vid andra betalningstillfället från det att förändringen ägt rum. 

 
 

7. Balansansvar 

7.1. Köparen förbinder sig att under avtalstiden tillse att det finns balansansvarig/leverantör för uttagspunkt 
som avser nettoproduktion (inmatning till nät). 
 

7.2. Balansansvarig är Modity Energy Trading AB och leverantör är Köparen. 
 

8. Force majeure 

8.1. Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra visst åtagande eller förpliktelse enligt detta Avtal, 
om underlåtenheten har sin grund i omständighet som ligger utanför parts kontroll och förhindrar 
fullgörandet samt inte kunnat förutses när Avtalet ingicks och vars menliga inverkan part inte rimligen 
kunnat undanröja. Så snart hindret upphör skall åtagandet eller förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. 
 

8.2. Parterna är ense om att såsom befriande omständighet enligt punkt 9.1 ska anses krig, myndighetsåt-
gärd eller underlåtenhet, ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda 
omständigheter. 
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8.3. Part som önskar befrielse enligt punkt 8.1 ska utan dröjsmål anmäla det till motparten. 
 

9. Ansvarsbegränsning 
Utöver vad som följer av punkt 8 ska Köparen inte vara ersättningsskyldig om störningar på elnätet 
medför att Säljaren inte kan leverera producerad överskottsel. 

 
10. Överlåtelse av Avtalet 

Ingen part äger rätt att utan den andre partens föregående skriftliga samtycke överlåta sina rättigheter 
eller skyldigheter enligt detta Avtal. Köparen äger dock rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter 
enligt Avtalet till annat bolag inom Öresundskraftskoncernen.  

 
11. Ändringar 

Öresundskraft Marknad AB äger rätten att göra ändringar i avtal och villkor under förutsättningar att 
Säljaren underrättas om ändringarna minst två månader i förväg. 

 
12. Omedelbart upphörande – effekter av Avtalets upphörande 
12.1 Part har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om den andre parten skulle begå ett 

väsentligt kontraktsbrott och inte vidtar rättelse – om så är möjligt – senast trettio (30) dagar efter 
skriftlig anmaning därom från den andre parten. Det ska bland annat anses som ett väsentligt kon-
traktsbrott om Säljaren säljer i Produktionsanläggningen producerad elkraft till tredje part. 

 
12.2 Köparen har, förutom i fall som anges i punkt 12.1, rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande 

i enlighet med vad som anges i punkterna 12.3 – 12.5 nedan. Köparen ska som alternativ till 
omedelbar uppsägning ha rätt att istället avstå från köp av överskottsel för en tid under vilken Köparen 
försöker uppnå en lösning på den uppkomna situationen med Säljaren. Väljer Köparen detta alternativ 
innebär det inte att rätten till omedelbar uppsägning bortfaller utan denna rätt kvarstår och kan utnyttjas 
i det fall parterna inte kommer överens.  

 
12.3 Köparen äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om den andre Parten försätts i 

konkurs, ställer in betalningarna, ingår ackord, träder i likvidation eller annars kan anses vara på 
obestånd. Köparen har vidare rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om förutsättningarna 
i punkt 1 ovan inte längre föreligger eller Säljaren brister i fullgörande av sina skyldigheter enligt punkt 
3.4 och 3.5 ovan. 

 
12.4 Om Säljaren har Elhandelsavtal med Köparen avseende Totalanläggningen och säger upp Elhandels-

avtalet för överflyttning till annan elleverantör åligger det Säljaren att även säga upp Avtalet. Sker inte 
uppsägning av Avtalet inom en månad från Elhandelsavtalets upphörande har Köparen därefter ingen 
skyldighet att köpa överskottsel av Säljaren. Vad här angivits gäller inte om Köparen medgivit 
undantag från kravet i punkt 1.1 d) om Elhandelsavtal.   

 
12.5 Köparen äger rätt att säga upp avtalet om regeringen beslutar att ändra lagar kring småskalig elpro-

duktion så att det väsentligen påverkar detta avtal. Avtalet sägs då upp från och med det datum 
lagändringen träder i kraft. Uppsägningen skall vara skriftlig. 

 
13. Personuppgifter 

Köparen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som Säljaren lämnar i samband med Av-
talet. Säljaren samtycker genom ingåendet av Avtalet till att Köparen får behandla personuppgifterna 
för att fullgöra Avtalet. Köparen behandlar personuppgifterna enligt gällande dataskyddslagstiftning. 
Villkoren för hanteringen av personuppgifter framgår närmare av Köparens dokument för behandling av 
personuppgifter för elhandel, se vidare på webbadressen: 
www.oresundskraft.se/gdpr/ 


