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SÄRSKILDA AVTALSVILLKOR FÖR ÖVERSKOTTSEL FRÅN MIKROPRODUKTION 

Sollentuna Elhandel AB 

Giltiga från och med 2022-02-10 

 

ALLMÄNT 
Avtalet omfattar Sollentuna Elhandels köp av 
överskottsel från mikroproducent (hädanefter 
kallad Säljaren). 

 

Avtalet består av ett huvudavtal, dessa Sär-
skilda avtalsvillkor samt elbranschens vid var tid 
gällande Allmänna avtalsvillkor för försäljning av 
el, för närvarande EL 2012K(rev2) / EL 2012N 
(rev). Elbranschens Allmänna avtalsvillkor finns 
att läsa på seom.se eller kan beställas hos 
SEOMs kundtjänst. I den mån skiljaktigheter fö-
rekommer ska de Särskilda avtalsvillkoren äga 
företräde framför elbranschens Allmänna avtals-
villkor. 
 
Avtalet omfattar Sollentuna Elhandels köp av 
överskottsproducerad elproduktion från förnybara 
energikällor t.ex. sol, vind, eller vattenkraft. Avta-
let gäller överskottsproduktion från Säljaren som 
har installerat en elproduktionsanläggning och 
uppfyller skatteverkets krav för mikroproduktion. 
Avtalet omfattar även Sollentuna Elhandels åta-
gande att agera som balansansvarig. Avtalet gäl-
ler endast elproduktionsanläggningar som är an-
slutna till elnätet och omfattas av ett särskilt 
abonnemang avseende både inmatning och ut-
tag av el. Ändringar i villkoren skall aviseras 
minst 60 dagar innan förändringen. 
 

 
PRODUKTSPECIFIKA VILLKOR 
 
Rörligt elpris mikroproduktion 

Ersättning till Säljaren för levererad el och beräk-
nas månadsvis utifrån den gångna kalendermå-
nadens timvisa elspotpris från Nord Pool. På er-
sättningen tillkommer ett administrativt avdrag 
per kWh som inkluderar administrativ ersättning 
samt myndighetsavgifter, handelsavgifter och ba-
lansansvarskostnad, se seom.se för aktuellt av-
drag. Sollentuna Elhandel har under pågående 
avtalstid rätt att, utan föregående underrättelse, 
justera avdrag för skatter och myndighetsavgif-
ter. 
 
Uppsägningstid 

Avtalet löper tillsvidare med en ömsesidig upp-
sägningstid av innevarande månad + en (1) ka-
lendermånad.  

SÄLJARENS ÅTAGANDEN 

Säljaren förbinder sig att sälja och leverera hela 
sin överskottsproduktion som matas in från Säl-
jarens inmatningspunkt till Sollentuna Elhandel. 
Säljaren förbinder sig vidare att under avtalets 
giltighetstid inneha ett giltigt elhandelsavtal med 
Sollentuna Elhandel avseende förbrukningsbe-
hovet på den anläggningsadress från vilken 
överskottsproduktionen matas in. Säljaren åtar 
sig att teckna separat avtal om inmatning med 
det elnätsföretag vars elnät Säljaren är ansluten 
till samt svarar för alla kostnader som är hänför-
liga till detta. 
 
Moms 

Säljaren ska informera Sollentuna Elhandel ifall 
försäljningen av överskottsel är momspliktig. Säl-
jaren är ansvarig att momsregistrera sin produkt-
ionsanläggning hos Skatteverket om försälj-
ningen är momspliktig och i sådant fall uppge sitt 
momsregistreringnummer till Sollentuna Elhan-
del. Säljaren är ansvarig för att lämnad informat-
ion är korrekt och att omgående informera Sol-
lentuna Elhandel eventuella förändringar. 
 
Skatter och andra avgifter 

Säljaren ansvarar för betalning av alla eventuella 
skatter och myndighetsavgifter som rör försälj-
ningen av överskottsproduktion. Säljaren är an-
svarig för att själv registrera sig som skattskyldig 
för energiskatt om Säljaren bedriver sådan verk-
samhet som innebär att Säljaren är skattskyldig 
för energiskatt. Säljaren ska snarast underrätta 
elnätsföretaget om sådan registrering skett. 

 
 

SOLLENTUNA ELHANDELS  
ÅTAGANDEN 
Sollentuna Elhandel förbinder sig att motta och 
köpa hela Säljarens överskottsproduktion som 
matas in från Säljarens inmatningspunkt. Sollen-
tuna Elhandel åtar sig balansansvaret för Sälja-
rens elleverans till Sollentuna Elhandel från Sälja-
rens elproduktionsanläggning i enlighet med 
Svenska Kraftnäts regler. Sollentuna Elhandel 
svarar för att anmälning sker till Säljarens elnäts-
företag om att Sollentuna Elhandel ska köpa och 
motta Säljarens överskottsproduktion i Säljarens 
inmatningspunkt samt att Sollentuna Elhandel 
åtagit sig balansansvaret för denna. Mätning av 
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Säljarens inmatning av överskottsproduktion, 
samt förbrukning, skall ske genom timvis mätning 
och utförs och rapporteras av det elnätsföretag 
vars elnät Säljaren är ansluten till. 
 
 

FAKTURERING 
Ersättning för överskottsel betalas ut månatligen 
via självfaktura. Säljaren är ansvarig för fakture-
ring av försåld el även om utställandet genom 
självfaktura är överlåtet på Sollentuna Elhandel. 
Säljaren är ansvarig för att uppgifterna är kor-
rekta och självfakturan anses godkänd om Sälja-
ren inte inom 14 dagar agerar med anledning av 
utställd faktura. Sollentuna Elhandels köp av 
överskottsproduktion enligt avtalet samfaktureras 
med Säljarens elhandelsavtal för elleveransen till 
anläggningsadressen och omfattas av samma 
betalningsvillkor som gäller för Säljarens elhan-
delsavtal med Sollentuna Elhandel. Betalning 
sker till Säljaren genom att ersättning för över-
skottsproduktionen dras av från slutsumman på 
Sollentuna Elhandel faktura avseende Säljarens 
elhandelsavtal med Sollentuna Elhandel. Om er-
sättningen för Sollentuna Elhandels köp av över-
skottsproduktion vid ett faktureringstillfälle övers-
tiger det belopp Säljaren ska betala avseende el-
leveransen kommer överskjutande belopp att 
dras från nästkommande faktura. Överskjutande 
belopp betalas endast ut särskilt till Säljaren om 
avtalsförhållandet upphör. 

 


