
 

 

 1(2) 

  

 

 

  

Skellefteå Kraft AB:s (Skellefteå Kraft) 
avtalsvillkor vid köp av mikroproduktion från 
näringsidkare 
Gäller från och med 2017-01-01.

1. Avtalets omfattning 
1.1 Avtalet mellan Skellefteå Kraft och Säljaren består 
av, i förekommande fall, följande delar som vid inbördes 
mot-stridigheter gäller i följande ordning; 1) 
avtals/beställnings-bekräftelse (elektroniskt eller via 
papper), Skellefteå Krafts särskilda avtalsvillkor vid köp 
av mikroproduktion från näringsidkare, 2) Allmänna 
avtalsvillkor för försäljning av el som används i 
näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet (EL 
2012 N rev) utarbetat av branschorganisationen Svensk 
Energi (tillsammans benämns delarna ”avtalet”).  
 
1.2 Avtalet omfattar Skellefteå Krafts köp av överskotts-
producerad elproduktion av förnybara energikällor, t ex 
sol, vind eller vatten (överskottsproduktion) från företag 
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. Avtalet 
omfattar endast Säljare vars årliga överskottsproduktion 
under-stiger Säljarens årliga elkonsumtion på samma 
anläggnings-adress. Säljarens årliga överskottsproduktion 
får inte överstiga 100 000 kWh/år.  
 
1.3 Avtalet omfattar även Skellefteå Krafts åtagande att 
agera som balansansvarig för Säljarens 
elproduktionsanläggning.  
 
2. Avtalets ingående och giltighet 
Avtalet är bindande för båda parter från den dag 
Skellefteå Kraft bekräftat avtalet, vilket sker genom att 
Säljaren tillsänds en avtalsbekräftelse (elektroniskt eller 
via papper). Avtalet gäller tillsvidare och får sägas upp av 
båda parter med en månads varsel.  Skellefteå Krafts 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.  
 
 
 

3. Säljarens åtaganden 
Säljaren förbinder sig att till Skellefteå Kraft AB försälja 
och leverera hela sin överskottsproduktion som matas in 
från Säljarens inmatningspunkt. Säljaren förbinder sig att 
under avtalets giltighetstid inneha ett giltigt 
elhandelsavtal med Skellefteå Kraft avseende hela 
förbrukningsbehovet, utöver egenproduktionen, av el på 
den anläggningsadress från vilken 
överskottsproduktionen matas in. Säljaren åtar sig att 
teckna ett separat avtal om inmatning med det 
elnätsföretag vars elnät säljaren är ansluten till. Säljaren 
svarar för alla kostnader som är hänförliga till detta.  
 
4. Skellefteå Kraft AB:s åtaganden 
Skellefteå Kraft AB förbinder sig att köpa och mottaga 
Säljarens hela överskottsproduktion som matas in från 
Säljarens in-matningspunkt. Skellefteå Kraft svarar för att 
anmälning sker till Säljarens elnätsföretag om att 
Skellefteå Kraft ska börja köpa och motta Säljarens 
överskottsproduktion i Säljarens inmatnings-punkt samt 
att Skellefteå Kraft åtagit sig balansansvaret för detta. 
 
5. Mätning av säljarens inmatning samt ersättning 
Mätning av Säljarens inmatning av överskottsproduktion 
skall ske genom timvis mätning och utförs och 
rapporteras av det elnätsföretag som Säljaren är ansluten 
till. Skellefteå Kraft ersätter endast Säljaren för den 
inmatning som elnätsföretaget har rapporterat till 
Skellefteå Kraft. Skellefteå Krafts betalar ut en ersättning 
till Säljaren per inmatad kWh som framgår av 
avtalsbekräftelsen. 
 
6. Skatter och avgifter 
Säljaren svarar för betalning av alla eventuella skatter 
eller avgifter som kan hänföras till försäljningen av 
överskotts-produktionen. Säljaren är skyldig att registrera 
sig hos Skatteverket för momsbetalning om dennes 
momspliktiga omsättning överstiger 30 000 kr under 
beskattningsåret. Om Säljaren är momsregistrerad måste 
Säljaren meddela Skellefteå Kraft 
momsregistreringsnumret. 
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7. Fakturering och betalningsvillkor 
Skellefteå Krafts köp av överskottsproduktionen enligt 
avtalet kommer att självfaktureras. Om Säljaren är 
momsregistrerad kommer Skellefteå Kraft att ordna 
självfakturering av överskottsproduktionen med moms. 
Om Säljaren inte har meddelat Skellefteå Kraft om 
momsregistrering kommer självfaktureringen vara utan 
moms. Om Säljaren upphör att vara momsregistrerad är 
Säljaren skyldig att meddela detta till Skellefteå Kraft för 
att självfaktureringen ska bli korrekt. 
 
8. Avtalsöverlåtelse 
Skellefteå Kraft äger rätt att på oförändrade villkor helt 
eller delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt 
avtalet på annan. Säljaren har rätt att överlåta rättigheter 
och skyldigheter enligt avtalet efter skriftligt 
godkännande från Skellefteå Kraft. 
 
9. Villkorsändring 
Skellefteå Kraft har rätt att justera den ersättning som 
utbetalas till Säljaren i enlighet med punkt 5 samt ändra 
dessa avtals-villkor under förutsättning att Säljaren 
underrättas om ändringarna minst 15 dagar 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 
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 Förtida upphörande m.m. 
Avtalet grundar sig på de uppgifter som Säljaren 
skriftligen eller på annat sätt lämnat till Skellefteå Kraft. 
För det fall Säljaren lämnat oriktiga upp-gifter i samband 
med avtalets ingående, eller för det fall förhållanden 
ändras utan föregående meddelande till Skellefteå Kraft 
som medför en överträdelse av avtalet har Skellefteå 
Kraft rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet samt 
av Säljaren utkräva ersättning för all ekonomisk skada 
som Skellefteå Kraft orsakats därav. Detta gäller oaktat 
om Säljaren är ovetande om de om-ständigheter som 
ligger till grund för överträdelsen av avtalet. 
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