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Uddevalla Energi AB:s särskilda  
avtalsvillkor för köp av egenproducerad 
el (mikroproduktion) från privatperson 
giltiga från och med 2022-04-01 
 

Inledande bestämmelser 

Dessa villkor (”Villkoren”) omfattar Uddevalla Energi AB:s 

(”Köparen”) köp av egenproducerad el från förnybara 

energikällor i Sverige, t.ex. sol-, vind- och vattenkraft, 

(”Egenproducerad El”) från privatpersoner (”Säljare”). 

 

Köparen och Säljaren betecknas i Avtalet gemensamt för 

Parterna. 

 

Avtalet omfattar överskottsproduktion från Säljare som 

har installerat en elproduktionsanläggning i primärt syfte 

för eget bruk. 

 

Säljarens avtalsbekräftelse och Villkoren gäller som avtal 

för Säljarens försäljning av Egenproducerad El till Köparen 

(gemensamt ”Avtalet”). I de fall något av dessa två 

innehåller motstridiga uppgifter gäller dem i denna 

ordning: 1. Köparens avtalsbekräftelse, och 2. Villkoren. 

 
Avtalet omfattar endast Säljare vars årliga 

överskottsproduktion understiger Säljarens årliga elinköp 

på samma anläggningsadress. 

 

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 högst 63 A. Inmatningseffekten 

för elproduktionsanläggningen får som högst vara 43,5 
kW. 

 

Avtalets ingående och uppsägning 

Avtalet är giltigt från och med den dag Köparen accepterat 

Säljarens erbjudande och gäller tillsvidare.  

 

Köp av Egenproducerad El enligt Avtalet påbörjas normalt 
från det datum som Parterna kommit överens om, dock 

under förutsättning att Säljaren lämnat fullständiga och 

korrekta uppgifter samt att Säljaren fullgjort sina övriga 

åtaganden enligt Avtalet. 

 

Båda Parterna har rätt att säga upp Avtalet med en 

månads uppsägningstid räknat från närmast kommande 

månadsskifte. Vid Säljarens definitiva avflyttning från 

anläggningen kan uppsägningstiden vara kortare. 

 
Säljarens åtagande 

Säljaren ska ha ett giltigt elhandelsavtal med Köparen 

avseende leveranser av hela sitt förbrukningsbehov på 

anläggningsadressen från vilken överskottsproduktionen 

matas in.  

 

Säljaren förbinder sig att sälja och leverera hela sin 

överskottsproduktion som matas in från Säljarens 

inmatningspunkt till Köparen.  

 

Säljaren ska ha ett separat avtal om inmatning med det 

elnätsföretag vars elnät Säljaren är ansluten till och ska 

svara för alla kostnader som är hänförliga till detta. 

 

Köparens åtagande 

Köparen förbinder sig att motta och köpa hela Säljarens 

överskottsproduktion som matas in från Säljarens 

inmatningspunkt.  

 

Köparen åtar sig balansansvaret via ombud, för Säljarens 

elleverans till Köparen från Säljarens 

elproduktionsanläggning i enlighet med Svenska Kraftnäts 

regler. Köparen svarar för att anmälan sker till Säljarens 

elnätsföretag om att Köparen ska köpa och motta 

Säljarens överskottsproduktion i Säljarens 

inmatningspunkt. 

 

 

Mätning 

Mätning av Säljarens inmatning av överskottsproduktion, 

samt förbrukning, ska ske genom timvis mätning och 

utförs och rapporteras av det elnätsföretag vars elnät 

Säljaren är ansluten till. 

 

Elpris och ersättning 

Elpriset för Egenproducerad El beräknas på följande sätt: 

Det fastställs som ett viktat medelvärde som skapas då 

det timvisa spotpriset på Nord Pool Spot, för det elområde 

där elproduktionsanläggningen finns, sammanvägs med 

den timvisa inmatningen av elproduktionen på elnätet. 

Myndighetsavgifter dras sedan av från elpriset. Därefter 

görs det avdrag eller tillägg som regleras i Avtalet, i 

öre/kWh. Köparen har rätt att under avtalstiden ändra 

priset enligt denna punkt. 

 

Betalning 

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. Kreditering sker på 

samlingsfaktura månadsvis. 

 

Om Avtalet upphör att gälla ska eventuella överskjutande 

belopp som inte har reglerats genom avdrag på faktura 

betalas till Säljaren. 

 

Ändringar och tillägg  

Köparen har rätt att ändra villkoren i Avtalet under 

förutsättning att Säljaren informeras minst två månader 

före ikraftträdandet. Av meddelandet ska det framgå att 

Säljaren har rätt att säga upp avtalet. En sådan 

uppsägning ska i sådana fall göras senast en månad innan 

de nya villkoren träder i kraft. 

 

Avtalets upphörande genom hävning 

Om Säljaren bryter mot något villkor i Avtalet, har 

Köparen rätt att häva Avtalet med omedelbar verkan. 

Säljaren kan i sådant fall bli återbetalningsskyldig 

gentemot Köparen. Säljaren har inte rätt till någon 

ersättning vid uppsägning av Avtalet enligt denna punkt. 

 

Behandling av personuppgifter 

Köparen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter 

som Säljaren lämnar i samband med Avtalet och Säljaren 

samtycker 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: 

https://www.uddevallaenergi.se/download/18.70ace46a16

37f6f710fe7/1527083239138/GDPR_konsument_elhandel.

pdf  

 

Överlåtelse av Avtalet 

Säljaren får inte överlåta Avtalet till annan. Säljaren 

medger att Köparen på oförändrade villkor får överlåta 

Avtalet på annan.  
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