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Kalmar Energi Försäljning ABs avtalsvillkor för köp av 
mikroproduktion från Näringsidkare  
Giltiga från och med 2021-02-01 

 
1. Avtalets omfattning 
Avtalet omfattar Kalmar Energi Försäljning ABs (nedan 
köparen) inköp av produktion av förnybar energi som 
producenten matar in i elnätet från en mikroproduktions-
anläggning. 

Avtalet gäller endast produktionsanläggningar som är 
anslutna till Elnätsföretagets elnät och där producenten har 
abonnemang med Elnätsföretaget för både inmatning och 
uttag av el, med en huvudsäkring med max 63 A och en 
inmatningseffekt om högst 43,5 kW. 

2. Avtalets ingående och giltighet 
Avtalet gäller från undertecknandet och tillsvidare. Avtalet 
får sägas upp av båda parter med en månads varsel 
muntligt eller skriftligt. 

3. Producentens åtaganden 
Som mikroproducent ska produktionsanläggningen i första 
hand användas för produktion av el som används för eget 
bruk. Producenten ansvarar för att den årliga överskotts-
produktionen av el understiger den egna årliga 
förbrukningen på den anläggningsadress som omfattas av 
avtalet. 

Producenten förbinder sig att under detta avtals 
giltighetstid även ha ett giltigt elhandelsavtal med 
Köparen, för hela sitt förbrukningsbehov utöver för-
brukningen av den egenproducerade elen, på den 
anläggning från vilken överskottsproduktionen matas in. 

4. Köparens åtaganden 
Köparen åtar sig att ersätta producenten för överskotts-
produktion, enbart när det är möjligt att överföra el på 
elnätet i det nätområde där anläggningen är belägen. 

Köparens ersättning till producenten framgår vid var tid 
gällande prislista som finns publicerad på 
www.kalmarenergi.se 

5. Behandling av personuppgifter 
Säljaren samtycker till att köparen får behandla 
personuppgifter enligt denna punkt. Köparen är 
personuppgiftsansvarig och behandlar de personuppgifter 
som behövs för att kunna fullgöra avtalet mellan parterna. 
Vidare kan personuppgifterna komma att användas för 
marknadsföringsändamål. Personuppgifter kan komma att 
lämnas ut till samarbetspartners. 

 

 

 

6. Mätning av privatkundens inmatning samt ersättning 
Mätning av producentens inmatning av överskotts-
produktion ska ske genom timvis mätning och utförs och 
rapporteras av det Elnätsföretag som mikroproducenten är 
ansluten till. Köparen ersätter endast producenten för den 
inmatning av överskottsproduktion som Elnätsföretaget har 
rapporterat till Köparen. 

7. Fakturering och betalningsvillkor 
Köparens inköp av överskottsproduktion enligt avtalet 
kommer att självfaktureras och samfaktureras med säljarens 
elhandelsavtal för elleveransen till anläggningsadressen. 
Självfaktureringen sker genom att ersättningen för 
överskottsproduktionen dras av från slutsumman på 
köparens faktura avseende säljarens elhandelsavtal med 
köparen. Om ersättningen vid ett faktureringstillfälle 
överstiger det belopp säljaren ska betala avseende 
elleveransen kommer överskjutande belopp att dras på 
nästkommande faktura. 

Är producenten inte momsregistrerad kommer 
ersättningen att betalas ut utan moms. Är säljaren 
momsregistrerad ska detta meddelas köparen skriftligen. 

8. Avtalsöverlåtelse 
Köparen äger rätt att på oförändrade villkor helt eller delvis 
överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet på 
annan. Producenten har rätt att överlåta rättigheter och 
skyldigheter enligt avtalet efter skriftligt godkännande från 
Köparen. 

9. Skatter och avgifter 
Producenten svarar för betalning av alla eventuella skatter 
och avgifter som är hänförliga till försäljningen av 
överskottsproduktionen. 

10. Villkorsändring 
Köparen har rätt att justera nivån på den ersättning som 
utbetalas till producenten i enlighet med punkt 4 samt 
ändra dessa avtalsvillkor under förutsättning att 
producenten underrättas om ändringarna minst en månad 
i förväg. 

11. Force majure 
Part är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet 
väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte råder 
över. 
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12. Förtida upphörande m.m 
Avtalet grundar sig på de uppgifter som producenten 
skriftligen eller på annat sätt lämnat till Köparen. 

För det fall uppgifterna som lämnats i samband med 
avtalets ingående visar sig vara oriktiga, eller i det fall 
förhållanden ändras utan föregående meddelande till 
köparen och där ändringen medför överträdelse av avtalet, 
har köparen med omedelbar verkan rätt att säga upp 
avtalet. Köparen kan då också av producenten utkräva 
ersättning för den skada som Köparen har drabbats av. 
Detta gäller även om producenten är ovetande om de 
omständigheter som ligger till grund för överträdelsen av 
avtalet. 
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