AVTAL OM KÖP AV ELKRAFT SPOTPRIS (mikroproduktion)
Köpare:
Namn

Billinge Energi AB

Org.nr

556528-1366

Telefon

Adress

Postnr och ort

E-post

Box 324

532 24 SKARA

info@billingeenergi.se

Namn

Org.nr/Personnr

Telefon

Fakturaadress

Postnr och ort

E-post

Ort

Nätområdeskod

0511-21550

Säljare:

Bedriver momspliktig verksamhet (måste fyllas i!)

 Ja



Nej

Uppgifter om anläggningen:
Anläggings-ID
Anläggningsadress

Avtalet startar:
Ersättning utgår enligt punkt 6 i bifogade villkor

Genom att underteckna detta avtal godkänner jag de avtalsvillkor som jag har tagit del av i Bilaga 1:
Villkor för köp av mikroproduktion från privatpersoner v. 2022.2
Detta avtal gäller från det datum det undertecknats av båda parter och övertagande av
anläggning godkänts av säljarens nätbolag.

Säljarens underskrift:

Billinge Energis underskrift:

Ort och datum

Ort och datum

Säljarens underskrift

Köparens underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Skara

Bilaga 1: Villkor för köp av mikroproduktion från privatpersoner v.2022.2. Giltiga fr o m 2022-04-01 Billinge Energi AB
1. Avtalets omfattning

Avtalet omfattar Billinge Energis (nedan kallat Köparen) köp av överskottsproducerad elproduktion från förnybara energikällor, exempelvis sol, vind, eller
vatten (”överskottsproduktion”) från privatpersoner 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 särskilt abonnemang avseende både inmatning och uttag av el med en huvudsäkring
om max 63 ampere. Avtalet omfattar endast Säljare vars årliga överskottsproduktion understiger Säljarens årliga elkonsumtion på samma anläggningsadress,
dock max 30 000 kWh/år.

2. Avtalets ingående och giltighet

Detta Avtal (”Avtalet”) är giltigt från den dag Köparen accepterat Säljarens anbud och gäller tills vidare. Avtalet får sägas upp av båda parter med en månads
varsel. Köparens 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, att de förhållanden som framgår av Avtalet föreligger samt att Säljaren fullgjort sina åtaganden enligt
punkt 4 i Villkoren.

3. Behandling av personuppgifter
Vid avtalstecknande lämnar du (Säljaren) uppgifter om dig själv som vi (Köparen) sparar och behandlar. Personuppgifter behandlas för att kunna fullgöra
åtaganden gentemot dig. Uppgifterna har du lämnat till oss för att vi ska kunna ingå avtal med dig samt för att vi ska kunna ge dig möjlighet att använda våra
tjänster. Vi inhämtar även information från t ex folkbokföringsregistret, ditt nätbolag samt allmänt tillgängliga källor. Vi tillämpar vid var tid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är rättsliga förpliktelser och avtal.
Dina uppgifter kommer att sparas hos oss så länge du är kund hos oss, två år efter senaste kundkontakten, eller längre om det krävs enligt lag. Dina
personuppgifter delas med de personuppgiftsbiträden vi använder för att fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Vi kan även komma att dela dina uppgifter
med tredje part, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot överför vi inte dina uppgifter till ett land utanför EU/EES. Billinge Energi är
personuppgiftsansvarig. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller att
begära begränsning av vår behandling, göra invändningar eller begära radering. Skriv till Billinge Energi, S A Norlings gata 35, 532 31 Skara. Om du har klagomål
på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Läs vår integritetspolicy på
www.billingeenergi.se/policy.
4. Säljarens åtaganden
Säljaren förbinder sig att till Köparen försälja och leverera hela sin
överskottsproduktion från inmatningspunkt. Säljaren förbinder sig vidare
att under Avtalets giltighetstid inneha ett giltigt elhandelsavtal med
Köparen avseende hela förbrukningsbehovet på den anläggningsadress
från vilken överskottsproduktionen matas in. Med hela
förbrukningsbehovet avses den el som kunden faktiskt tar ut från elnätet
på anläggningsadressen.
Säljaren åtar sig att teckna separat avtal om inmatning med det
elnätsföretag vars elnät Säljaren är ansluten till. Säljaren svarar för alla
kostnader som är hänförliga till detta.

9. Köparens åtaganden

5. Mätning av Säljarens inmatning

10. Villkorsändring
Köparen har rätt att ändra pris enligt punkt 7 i Avtalet samt avtalsvillkor
under förutsättning att Säljaren underrättas om ändringarna minst en
månad i förväg.

Mätning av Säljarens inmatning av Överskottsproduktion skall ske genom
schablon eller timvis 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 förbrukning 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.
Köparen är inte ersättningsskyldig om störningar på nätet medför att
säljaren inte kan leverera producerad elkraft. Säljaren för den inmatning
som elnätsföretaget har rapporterar till Köparen.

6. Elpris och ersättning

Det elpris som Köparen har att erlägga för elleverans enligt detta
Avtal är Nordpools måndsmedelspot + 5 öre/kWh. Månadsmedelspot
baseras på det elområde anläggningen är ansluten i.
Om den årliga överskottsproduktionen överstiger den årliga
förbrukningskonsumtionen, eller överstiger 30 000 kWh, korrigeras den
överstigande delen till Nordpools månadsmedelspot (viktat för
föregående år) minus 2 öre/kWh. produktionen mäts timme för timme
eller via schablonmätning och redovisas månadsvis i samband med
utbetalning av ersättning.
Skatter och övriga avgifter
Säljaren svarar för betalning av alla eventuella skatter eller avgifter som
är hänförliga till försäljningen av överskottsproduktionen.
Observera! Priser i Villkoren är angivna exklusive mervärdesskatt och
särskilda skatter.

7. Fakturering och betalningsvillkor

7a. Köparens köp av överskottsproduktion redovisas månadsvis eller
kvartalsvis, separat eller som samfaktura med Säljarens
elhandelsavgifter. Beloppet finns säljaren tillgodo som reglering av
kostnad för konsumtion.
7b. Eventuell korrigering av redan utbetald ersättning vid överproduktion
korrigeras årsvis och baseras på kalenderår
8. Avtalsöverlåtelse Säljaren medger att Köparen på oförändrade villkor
får överlåta Avtalet på annan. Säljaren har inte rätt att överlåta detta
Avtal på annan.

Köparen förbinder sig att köpa och mottaga Säljarens hela
överskottsproduktion som matas in från Säljarens inmatningspunkt. Köparen
åtar sig att säkerhetsställa balansansvarig i enlighet med Svenska Kraftnäts
regler för Säljarens elleverans till Köparen från Säljarens
elproduktionsanläggning.

Köparen svarar för att anmälning sker till Säljarens elnätsföretag om att
Köparen ska börja köpa och motta Säljarens överskottsproduktion i
Säljarens inmatningspunkt samt att Köparen säkerhetsställer
balansansvaret för denna.

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, 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 inverkanpart inte rimligen kunnat
undanröja

12. 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.
13. Förtida upphörande
13.1 Om de förhållanden som framgår av punkt 1 och 4 i Villkoren inte

längre föreligger eller om Säljaren på ett väsentligt sätt bryter mot något
Villkor i Avtalet har Köparen rätt att säga upp Avtalet till omedelbart
upphörande.
13.2 Köparen har all vidare rätt att säga upp Avtalet till omedelbart
upphörande om Säljaren under avtalets giltighetstid inte längre innehar
ett giltigt elhandelsavtal med Köparen avseende hela
förbrukningsbehovet på den anläggningsadress från vilken överskottsproduktionen matas in. Vid sådan
uppsägning äger inte Säljaren rätt till ersättning av Köparen på grund av
uppsägningen.
13.3 Vid Säljarens definitiva avflyttning upphör Avtalet att gälla
och Köparen äger ej rätt till ekonomisk ersättning från registrerat
avflyttsdatum.

Adress

Billinge Energi AB
S A Norlings g 35,
532 31 Skara

Besöksadress

S A Norlings gata 38
Skara

Org.nr

556528-1366

Telefon

0511-215 50

E-post

info@billingeenergi.se

Webbplats

www.billingeenergi.se

