ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV
EGENPRODUCERAD EL TILL LRF SAMKÖP
1.

Inledande bestämmelser

Elproducenten ska tillse att elproduktionsanläggningens huvudsäkring högst är 63 A och kan
inmata en effekt om högst 43,5 kW.

Dessa allmänna avtalsvillkor äger tillämpning vid
LRF Samköp Aktiebolags, org. nr. 556043–8771
(”Samköp”) köp av överskottsproducerad el från
förnybara energikällor, t.ex. sol, vind och vatten,
(”Överskottsproduktion”) från elanvändare i
Sverige (”Elproducenten”) som har installerat en
elproduktionsanläggning i huvudsak för eget bruk.

4.

Samköp ska köpa och motta Elproducentens hela
Överskottsproduktion mätt i kWh så som den
rapporteras av nätkoncessionshavaren vars elnät
Elproducenten är ansluten till.

Dessa allmänna avtalsvillkor utgör en integrerad del
av parternas avtal genom vilket Samköp åtar sig att
köpa
elkraft
från
Elproducenten
(”Mikroproducentavtalet”). Dessa allmänna villkor
och Mikroproducentavtalet kallas gemensamt för
”Avtalet”. Vid eventuella motstridigheter mellan
Mikroproducentavtalet och dessa allmänna villkor,
ska villkoren i Mikroproducentavtalet äga företräde.

2.

Samköp ska tillse att balansansvarig vid var tid
finns
för
elproduktionsanläggningens
anslutningspunkt.
Samköp svarar för att anmälning sker till
Elproducentens nätkoncessionshavaren om att
Samköp ska börja köpa och motta Elproducentens
Överskottsproduktion
i
Elproducentens
anslutningspunkt.

Avtalstid och påbörjande av leverans
Avtalet löper från och med båda parternas
undertecknande och därefter tills vidare, med de
uppsägningsmöjligheter som anges i Avtalet.

5.

Mätning av Elproducentens inmatning
Mätning av Elproducentens inmatning av
Överskottsproduktion utförs och rapporteras av
nätkoncessionshavaren vars elnät Elproducenten
är ansluten till.

Giltigheten av detta Avtal förutsätter att
nätkoncessionshavaren vars elnät Elproducenten
är ansluten till har meddelat Samköp att Samköp
kan ta emot leveransen av Överskottsproduktion.

Om Elproducenten har anledning att förmoda att
mätanordningen inte fungerar, att denne har
registrerat annan inmatning än den verkliga eller att
fel har skett vid insamling av mätvärden, ska
Elproducenten
utan
dröjsmål
kontakta
nätkoncessionshavaren vars elnät Elproducenten
är ansluten till. Samköp ersätter endast
Elproducenten
för
den
inmatning
som
nätkoncessionshavaren
har
rapporterat
till
Samköp.

Samköps köp av Överskottsproduktion påbörjas
tidigast det datum som nätkoncessionshavaren
bekräftar att Samköp kan ta emot leveransen.
Påbörjandet av köpet förutsätter emellertid,
förutom sådant meddelande, att Elproducenten har
lämnat riktiga och fullständiga uppgifter till Samköp
i samband med begäran om försäljning. I händelse
av att Samköp, efter godkännande av
Elproducentens begäran, upptäcker att det
förekommit oriktigheter eller ofullständigheter i
begäran, har Samköp rätt att skjuta upp betalning
fram till dess att Elproducenten har korrigerat eller
kompletterat de aktuella uppgifterna.

3.

Samköps åtaganden

6.

Ersättning
Hur Elproducentens rätt till ersättning beräknas
framgår av Mikroproducentavtalet.
Ersättningen för inmatning av Överskottsproduktion kommer att avräknas från kostnaden för
uttag av el enligt Elhandelsavtalet på nästa faktura.
För det fall ersättningen för inmatningen av
Överskottsproduktion överstiger det belopp som
Elproducenten ska betala för uttag av el kommer
det överstigande beloppet att betalas ut. Belopp
under 40 kr ackumuleras tills dess att
utbetalningsgränsen är uppnådd och först då sker
utbetalning. Vid Avtalets upphörande ska
eventuella belopp som inte har reglerats betalas ut
till av Elproducenten angivet konto.

Elproducentens huvudsakliga åtaganden
Elproducenten ska till Samköp försälja och leverera
hela sin Överskottsproduktion som matas in från
Elproducentens anslutningspunkt.
Elproducenten ska vara kund hos Samköp och
inneha ett elhandelsavtal för uttag av el i samma
anslutningspunkt som elproduktionsanläggningen
(”Elhandelsavtal”). Uttag av el och inmatning av
Överskottsproduktion ska ske genom samma
anslutningspunkt.

Samköp förbehåller sig rätten att kvitta ersättning
till Elproducenten mot förfallna fakturor.

Elproducenten ska teckna avtal om inmatning med
den
nätkoncessionshavaren
vars
elnät
Elproducenten är ansluten till. Elproducenten svarar
för alla kostnader som är hänförliga till detta.

7.

Skatter och avgifter
Ersättning anges exklusive vid var tid gällande
lagstadgade skatter. Elproducenten svarar för
betalning av alla skatter och avgifter som är
hänförliga till försäljningen av Överskottsproduktion.

Elproducenten ska ha en elproduktionsanläggning
som är utförd enligt gällande föreskrifter för
elinstallationer och som är inkopplad av
nätkoncessionshavaren.
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8.

Part äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart
upphörande om den andra parten skulle begå ett
väsentligt avtalsbrott eller om motparten försätts i
konkurs, ställer in betalningarna, ingår ackord,
träder i likvidation eller annars kan anses vara på
obestånd.

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 bl.a.
krig, myndighetsbeslut, driftstörningar, störningar i
allmänna transporteller kommunikationsväsendet,
oväder eller annat förhållande part inte vållat, som
väsentligt inverkar på Avtalets fullgörande och som
part inte kunnat förutse och vars menliga inverkan
part inte rimligen kunnat undanröja. Så snart hindret
upphör ska åtagandet eller förpliktelsen fullgöras
på avtalat sätt.

Om Elproducenten avflyttar från anläggningsadressen upphör Avtalet automatiskt att gälla.

14.

För Avtalet gäller svensk lag. Tvist i anledning av
Avtalet ska avgöras av svensk allmän domstol med
Stockholms tingsrätt som första instans.

Till förtydligande anges att Samköp inte är
ersättningsskyldig om störningar på elnätet medför
att
Elproducenten
inte
kan
leverera
Överskottsproduktion eller för det fall mätvärden
saknas, t.ex. pga. att nätkoncessionshavaren av
någon anledning inte har rapporterat in mätvärden.

9.

Ansvar
Part har rätt till ersättning för direkt skada orsakad
av den andra parten. Samköps ansvar under detta
Avtal är, med undantag för uppsåt och grov
vårdslöshet, begränsat till 10 000 SEK.

10.

Ändringar m.m.
Samköp äger rätt att under Avtalets löptid ensidigt
justera ersättningen till Elproducenten. Aktuella
ersättningsnivåer framgår av Samköps webbplats
(www.
el.lrfsamkop.se/
mikroproducent).
Justeringar redovisas av Samköp i nästkommande
faktura.
Samköp äger rätt att även i övrigt under Avtalets
löptid, ändra villkoren i Avtalet genom skriftligt
meddelande härom till Elproducenten. Sådant
meddelande ska vara Elproducenten tillhanda
senast vid det månadsskifte som infaller två (2)
månader före förändringen är avsedd att träda
ikraft. Elproducenten äger därvid rätt att, inom
fjorton (14) dagar från mottagandet av sådant
meddelande, säga upp Avtalet till den tidpunkt då
förändringen ska träda ikraft. Underlåtenhet att
säga upp Avtalet inom denna tid medför att
Elproducenten anses bunden av de förändrade
villkoren genom tyst accept.

11.

Korrigering av felaktiga belopp
Samköp äger rätt att korrigera en utställd faktura
som i efterhand visar sig vara felaktig. Exempelvis
kan så vara fallet om uppdaterade mätvärden skiljer
sig från de initiala mätvärden som uppgetts av
nätkoncessionshavaren.

12.

Överlåtelse
Samköp äger rätt att på oförändrade villkor och
utan föregående medgivande från Elproducenten
överlåta hela eller delar av detta Avtal till tredje part.
Elproducenten äger dock inte motsvarande rätt att
överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt
detta Avtal.

13.

Tvistlösning

Upphörande
Avtalet kan när som helst sägas upp av endera
parten till det månadsskifte som infaller tidigast en
(1) månad från uppsägningen.
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