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Giltighet och omfattning  
Detta Avtal (”Avtalet”) gäller från den dag VänerEl AB, org. nr. 
556526-2655, (”VänerEl”) godkänner Säljarens beställning samt 
under förutsättning att Säljaren lämnat fullständiga och 
korrekta uppgifter och fullgjort sina åtaganden enligt detta 
Avtal. Avtalet omfattar VänerEl:s köp av överskottsproducerad 
el från förnybara energikällor, exempelvis sol, vind eller vatten 
(”överskottsproduktion”) från Elproducenter som har installerat 
en elproduktionsanläggning (”Säljare”).  
Avtalet gäller endast elproduktionsanläggningar som är 
anslutna till elnätet och omfattas av ett särskilt abonnemang 
avseende både inmatning och uttag av el. 
Avtalet löper tillsvidare och får sägas upp av båda parter med 
en månads varsel.  
VänerEl är Personuppgiftsansvarig och det är hit Säljaren vänder 
sig för att rätta felaktiga personuppgifter eller begär utdrag av 
vilka personuppgifter som behandlas. 
 

Säljarens åtaganden 
Säljaren förbinder sig att till VänerEl försälja och leverera hela 
sin överskottsproduktion som matas in från Säljarens 
inmatningspunkt.  
Säljaren förbinder sig vidare att under Avtalets giltighetstid 
inneha ett giltigt elhandelsavtal med VänerEl 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. Vid händelse av när 
Säljarens konsumtionsavtal löper ut, eller att Säljaren bryter 
konsumtionsavtalet, och då tecknar konsumtionsavtal med 
annat elhandelsföretag än VänerEl, utgår ingen ersättning för 
den överskottsproduktion som matas in från Säljarens 
inmatningspunkt.  
I det fall Säljaren är momsregistrerad är det Säljarens ansvar att 
meddela det momsregistreringsnummer som Skatteverket 
tilldelat säljaren till VänerEl. I det fall Säljare som är 
momsregistrerad upphör vara det ansvarar Säljaren för att 
meddela VänerEl omgående att så skett och vid vilken tidpunkt 
momsregistreringen upphör. 
 

VänerEl:s åtaganden  
VänerEl förbinder sig att köpa och mottaga Säljarens hela 
överskottsproduktion som matas in från Säljarens 
inmatningspunkt. Detta under förutsättning att Säljarens 
åtaganden ovan är fullgjorda samt att Säljarens anläggning inte 
är frånkopplad t.ex. på grund av väsentligt avtalsbrott. VänerEl 
svarar för att anmälning sker till Säljarens elnätsföretag om att 
VänerEl ska börja köpa och mottaga Säljarens 
överskottsproduktion i Säljarens inmatningspunkt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mätning av Säljarens inmatning  
Mätning av Säljarens inmatning av överskottsproduktion ska ske 
genom timvis mätning 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 inmatning än den 
verkliga eller att fel har skett vid insamling av mätvärden så ska 
Säljaren utan dröjsmål kontakta det elnätsföretag vars elnät 
Säljaren är ansluten till. VänerEl ersätter endast Säljare för den 
inmatning som elnätsföretaget har rapporterat till VänerEl.  

 
Ersättning – Rörligt produktionsavtal  
Ersättningen baseras på Nord Pools timspotpris för det 
elområde som anläggningen ligger i. Ersättningen sker enligt 
Avtal och baseras på den volym som inrapporteras till VänerEl 
från Säljarens elnätsföretag. 
 
Skatter och övriga avgifter  
Säljaren svarar för betalning av alla skatter och avgifter som är 
hänförliga till försäljningen av överskottsproduktionen.  
Säljaren är ansvarig för att själv registrera sig som skattskyldig 
för energiskatt om Säljaren bedriver sådan verksamhet som 
innebär att Säljaren är skattskyldig för energiskatt. Säljaren ska 
snarast underrätta VänerEl om sådan registrering skett.  
 

Fakturering och betalningsvillkor  
Fakturering utförs av VänerEnergi AB org. nr. 556354-1860 på 
uppdrag av VänerEl AB. I VänerEl:s köp av överskottsproduktion 
enligt Avtalet kommer belopp avseende förbrukning och 
produktion att regleras i en samlingsfaktura. Om ersättningen 
för VänerEl:s köp av överskottsproduktion vid ett 
faktureringstillfälle överstiger det belopp Säljaren ska betala 
avseende förbrukningen kommer överskjutande belopp dras 
från nästkommande faktura. Avtalet har samma 
betalningsvillkor som Säljarens elhandelsavtal med VänerEl.  
 

Överlåtelse  
VänerEl har rätt att överlåta Avtalet till annan på oförändrade 
villkor. Säljaren får inte överlåta Avtalet till annan. 
 

Villkorsändring  
VänerEl har rätt att ändra pris samt avtalsvillkor under 
förutsättning att Säljaren underrättas om ändringarna minst två 
månader i förväg.  
 

Förtida upphörande och avflyttning 
Om de förhållanden som framgår i Avtalet inte längre föreligger, 
Säljaren inte fullgjort sina förpliktelser enligt Avtalet eller om 
Säljaren på ett väsentligt sätt bryter mot något villkor i Avtalet 
har VänerEl rätt att säga upp avtalet till omedelbar verkan.  
Vid sådan uppsägning äger inte Säljaren rätt till ersättning av 
VänerEl på grund av uppsägningen.  
Avtalet upphör vid definitiv avflyttning. Avflyttning ska anmälas 
senast en månad innan flyttdatum till vår Kundservice. 

 


