Teckna vårt mikroproducentavtal för ersättning av
överskottsel
Vi har ett av marknadens förmånligaste avtal när det gäller överskottsproduktion! Som egenproducent av el
och elhandelskund hos Trollhättan Energi är du viktig för oss. Vi vill gärna hjälpa dig att ta hand om din
producerade el och det överskott som uppstår vid vissa tillfällen på året.
Bifogat finns ett förmånligt avtal för ersättning på den el du levererar ut på elnätet.
När du matar ut överskottet på nätet får du även ersättning för nätnyttan*. Nätnytta innebär att vi får
minskade kostnader för överföring av el i vårt nät, tack vare din elproduktion Som mikroproducent är denna
ersättning 5,6 öre/kWh exkl. moms.
Du har även möjlighet till skattereduktion, en ersättning på 60 öre/kWh som matas ut på elnätet, upp till
30 000 kWh. Skattereduktionen betalas ut av skatteverket en gång per år i samband med din deklaration.
Har du frågor kring elavtal eller ersättning för producerad el kontakta gärna mig på 0520-49 75 05
Med vänlig hälsning,

Trollhättan Energi AB
Lotta Flodman
Elhandelsansvarig

*Gäller för dig som är elnätskund hos Trollhättan Energi

Mikroproduktionsavtal
1. Parter
Kund - producent
Privat ☐

Elhandlare – köpare

Företag☐

Namn:

Trollhättan Energi AB

Personnummer:

556194-6921

Postadress:

Box 933

Ort:

461 29 Trollhättan

Telefonnummer:

0768-94 88 07

E-post:
lotta.flodman@trollhattanenergi.se

2. Avtalsperiod
Ersättning för överskottsel kommer att ske from
Och tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 1 kalendermånad.

3. Ersättning
NordPools rörliga timspotpris plus 10 öre/kWh.

4. Fakturering
Ersättningen krediteras månadsvis på elhandelsfakturan utifrån det beräknade elpriset för levererad el. Faktureringen
baseras på de mätvärden avseende leverans av el som redovisas av nätägaren till vilkens nät inmatning sker.

5. Produktionsanläggning
Ny anläggning ☐

Befintlig anläggning ☐

Anläggningsadr:
Anläggningsnr:
Områdes ID:
Elnätsföretag;
Produktionsslag:
Effekt:
Årsproduktion:

6. Övriga villkor
Ändringar i villkoren skall aviseras minst 30 dagar innan förändringen.
Till avtalet hör Särskilda villkor för elproduktion samt Trollhättan Energi AB:s nu gällande Allmänna
avtalsvillkor. I de fall detta avtal ej reglerar förhållandet mellan parterna gäller branschens allmänna
avtalsvillkor EL2012K och EL2012N.

7. Underskrift
Genom min underskrift nedan ingår jag avtal med Trollhättan Energi AB org nr 556194-6921. Jag bekräftar härmed
att jag tagit del av avtalsvillkoren och accepterat avtalet i sin helhet.
Ort och datum

Ort och datum

Producentens underskrift

Köparens underskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Särskilda villkor för elproduktion
Avtalets omfattning
Avtalet omfattar Trollhättan Energi ABs köp av överskottsproducerad elproduktion från förnybara
energikällor tex. sol, vind, eller vattenkraft. Avtalet gäller överskottsproduktion från part som har installerat
en elproduktionsanläggning i primärt syfte för eget bruk (säljare). Avtalet omfattar endast säljare vars årliga
överskottsproduktion understiger säljarens årliga elinköp på samma anläggningsadress. Avtalet omfattar
även Trollhättan Energi ABs åtagande om att genom ombud agera som balansansvarig. 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 max 63 A. Ändringar i villkoren skall aviseras
minst 30 dagar innan förändringen.
I de fall detta avtal inte reglerar förhållandena mellan parterna gäller branschens gällande Allmänna
avtalsvillkor.
Elproduktion Rörligt pris
Ersättning till säljaren för levererad el bestäms månadsvis och beräknas utifrån den gångna
kalendermånadens timvisa elspotpris från Nord Pool. Till priset tillkommer ett påslag per kWh som
inkluderar balanskostnad.
Elproduktion Fastpris
Priset är fast och avtalet löper tillsvidare och inkluderar balanskostnad. Uppsägningstid: Avtalet kan brytas
under avtalsperioden med en ömsesidig uppsägningstid av innevarande månad + en (1) kalendermånad. I
det fall då säljaren inte iakttagit avtalad uppsägningstid tillkommer en administrativ avgift på 450 kr.
Säljarens åtaganden
Säljaren förbinder sig att sälja och leverera hela sin överskottsproduktion som matas in från säljarens
inmatningspunkt till Trollhättan Energi AB. Säljaren förbinder sig vidare att under avtalets giltighetstid
inneha ett giltigt elhandelsavtal med Trollhättan Energi AB avseende förbrukningsbehovet 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
hänförliga till detta.
Trollhättan Energis åtaganden
Trollhättan Energi AB förbinder sig att motta och köpa hela säljarens överskottsproduktion som matas in
från säljarens
inmatningspunkt. Trollhättan Energi åtar sig balansansvaret via ombud, för säljarens elleverans till
Trollhättan Energi AB från säljarens elproduktionsanläggning i enlighet med Svenska Kraftnäts regler.
Trollhättan Energi AB svarar för att anmälning sker till säljarens elnätsföretag om att Trollhättan Energi AB
ska köpa och motta säljarens överskottsproduktion i säljarens inmatningspunkt samt att Trollhättan Energi
AB via ombud åtagit sig balansansvaret för denna.
Mätning av säljarens inmatning av överskottsproduktion, samt förbrukning, skall ske genom timvis mätning
och utförs och rapporteras av det elnätsföretag vars elnät säljaren är ansluten till.
Utbetalning
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.
Uppsägningstid: Avtalet löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av innevarande månad + en (1)
kalendermånad. Säljaren kan utan uppsägningstid övergå till annat avtal hos Scandem enligt vid varje tillfälle
gällande villkor. I det fall då säljaren inte iakttaget avtalad uppsägningstid tillkommer en administrativ avgift
på 450 kr.

