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norrtaljeenergi.se Norrtälje Energi Försäljnings AB 
Box 216 / 761 23 Norrtälje 
Tel 0176 718 00 

Org.nr. 556526-7944 
PG 4756902-5 
BG 5322-1768 

Baldersgatan 12 i Norrtälje 
info@norrtaljeenergi.se 

Säljare 
Namn Kundnummer 

Adress Postnummer och ort 

Telefon/mobil Personnummer/Organisationsnummer 

Momsregistreringsnummer E-post

Inmatningspunkt som försäljningen avser 
Anläggningsadress Anläggningsid (18 siffror) 

Områdesid Elnätsföretag 

NTE Norrtälje Energi AB 
Beräknad årlig produktion Anläggningseffekt Beräknad årlig elförbrukning i anläggningen 

Beräknad produktionsstart Produktionsslag 

Solceller 

Köpare 
Namn Organisationsnummer 

Norrtälje Energi Försäljnings AB 556526-7944 
Adress Postnummer och ort 

Box 216 761 23 NORRTÄLJE 
Telefon E-post

0176–718 00 info@norrtaljeenergi.se 
Ombud/Kontaktperson Telefonnummer kontaktperson 

Sören von Perner / Jonas Hallsten 0176–718 21; 0176–718 06 

Underskrift 

Nordpool SpotAS genomsnittliga timspotpris per timme i prisområde Stockholm, i 
SEK, minus f.n. 0 öre/kWh. Samtliga priser är exkl moms. 

Ersättningen gäller i 12 månader från avtalstecknande. Därefter gäller avtalet 
tillsvidare. Uppsägningstid 1 kalendermånad. 

Detta avtal gäller tillsammans med Norrtälje Energi Försäljnings AB:s villkor, se baksidan. Avtalet är upprättat i två exemplar där Säljaren och Köparen tar var sitt. 

Datum Datum 

Underskrift Säljare Underskrift Köpare Ombud/Kontaktperson 

Avtal om köp av el från mikroproduktion 
Mellan Norrtälje Energi Försäljnings AB, 556526-7944 och nedanstående Säljare. 
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norrtaljeenergi.se    

 

 

1 Omfattning och förutsättningar 
Detta avtal (”Avtalet”) omfattar Norrtälje Energi Försäljnings AB:s köp 
av el producerad från förnybara energikällor, exempelvis sol- eller 
vattenkraft från privatpersoner (”Säljare”). 

Säljarens åtaganden 
• Produktionen ska i första hand vara avsedd för egen användning i 

Säljarens anläggning. Produktionen får inte överstiga Säljarens egen 
årliga elförbrukning i samma anläggning. 

• Avtalet gäller elproduktionsanläggningar som är anslutna till 
elnätet och som omfattas av ett särskilt abonnemang om både 
inmatning och uttag av el, med en huvudsäkring på max 100 A och 
en effekt om högst 43,5 kW. 

• Säljaren förbinder sig att under hela leveransperioden ha ett 
elhandelsavtal med Norrtälje Energi Försäljnings AB om köp av el 
motsvarande hela elförbrukningen till anläggningen där 
överskottselen matas in. 

• Säljaren förbinder sig att sälja hela överskottsproduktionen till 
Norrtälje Energi Försäljnings AB. 

Norrtälje Energi Försäljnings AB:s åtaganden 
• Norrtälje Energi Försäljnings AB förbinder sig att mottaga och köpa 

Säljarens hela överskottsproduktion. 

• Norrtälje Energi Försäljnings AB åtar sig att agera som balansansva-
rig för Säljarens elproduktion i enlighet med Svenska Kraftnäts 
regler. 

2 Avtalets ingående och giltighet 
Norrtälje Energi Försäljnings AB:s köp av överskottsproduktion 
påbörjas tidigast den dag Säljaren och Norrtälje Energi Försäljnings AB 
tecknat avtal. Detta under förutsättning att Säljaren lämnat korrekta 
uppgifter samt att alla förutsättningar i Avtalet är uppfyllda. 

3 Mätning  
Mätning och rapportering av mätvärden utförs av det elnätsföretag 
vars elnät Säljarens anläggning är ansluten till. Elnätsföretaget 
ansvarar för att timvis mätning finns i inmatningspunkten och att 
timvärden lagras. Norrtälje Energi Försäljnings AB ersätter kund för 
den inmatning som Elnätsföretaget rapporterat till Norrtälje Energi 
Försäljnings AB.  

4 Skatter och övriga avgifter 
Säljaren svarar för betalning av alla eventuella skatter eller avgifter 
som är hänförliga till försäljningen av överskottsproduktionen. 

Information om de skatteregler som gäller för mikroproduktion hittar 
du hos Skatteverket. 

 

5 Fakturering och betalningsvillkor 
Norrtälje Energi Försäljnings AB:s köp av överskottsproduktion 
faktureras via självfaktura. Köparen får bestämma 
faktureringsintervall mellan 1 och 3 månader. Om säljaren är 
momsregistrerad måste Norrtälje Energi Försäljnings AB få veta det. 

6 Avtalsöverlåtelse 
Detta avtal får, på oförändrade villkor, överlåtas på annat bolag inom 
samma koncern. I övrigt får detta avtal inte överlåtas utan den andra 
avtalspartens skriftliga medgivande. 

7 Ändringar i Avtalet och Avtalsvillkoren 
Norrtälje Energi Försäljnings AB har rätt att ändra ersättningen i 
avtalet samt avtalsvillkoren, under förutsättning att Säljaren 
underrättas om ändringarna minst 1 månad i förväg. 

8 Hantering av personuppgifter 
Hantering av personuppgifter sker i enlighet med gällande 
lagstiftning. Mer information finns på vår hemsida norrtaljeenergi.se. 

9 Avtalets upphörande 
Avtalet får sägas upp av båda parter med 1 månads uppsägningstid. 
Norrtälje Energi Försäljnings AB har rätt att säga upp avtalet med 
omedelbar verkan om Säljaren inte längre uppfyller villkoren för 
avtalet. Se även Norrtälje Energi Försäljnings AB Avtalsvillkor punkt 3, 
gällande uppsägning av avtal i förtid. Vid Säljarens definitiva 
avflyttning upphör Avtalet att gälla. 

 

Norrtälje Energi Försäljnings AB:s villkor för köp av mikroproduktion från 
privatpersoner. 
 

Giltiga fr.o.m. 2017-10-30 


	Avtal om köp av el från mikroproduktion
	Säljare
	Inmatningspunkt som försäljningen avser
	Köpare
	Underskrift
	Norrtälje Energi Försäljnings AB:s villkor för köp av mikroproduktion från privatpersoner.
	1 Omfattning och förutsättningar
	2 Avtalets ingående och giltighet
	3 Mätning
	4 Skatter och övriga avgifter
	5 Fakturering och betalningsvillkor
	6 Avtalsöverlåtelse
	7 Ändringar i Avtalet och Avtalsvillkoren
	8 Hantering av personuppgifter
	9 Avtalets upphörande

	Namn: 
	Kundnummer: 
	Adress: 
	Postnummer och ort: 
	Telefonmobil: 
	PersonnummerOrganisationsnummer: 
	Momsregistreringsnummer: 
	Epost: 
	Anläggningsadress: 
	Anläggningsid 18 siffror: 
	Områdesid NTE: 
	Beräknad årlig produktion: 
	Anläggningseffekt: 
	Beräknad årlig elförbrukning i anläggningen: 
	Beräknad produktionsstart: 
	Datum: 
	Datum_2: 


