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Generella villkor produktionsavtal 

(giltiga fr.o.m. 2020-12-15) 

1) Detta avtal är giltigt från den dag Telge Energi (nedan 

"köparen") godkänner kundens (nedan "säljaren") 

avtal. Kreditprövning kan komma att ske innan eller 

under avtalstiden och kan leda till att avtal inte 

godkänns.  

2) Säljaren förbinder sig att under hela avtalsperioden 

ha ett giltigt elavtal med Köparen avseende den 

anläggningsadress solkraftsanläggningen är kopplad 

till. 

3) Säljarens åtagande omfattar leverans av 

överskottsproduktion av el från solkraft samt 

överförande av elcertifikat (EC) och 

ursprungsgarantier (UG) till Köparen. 

a) 1 EC och 1 UG motsvarar leverans av 1 000 

kWh överskottsel 

b) Säljarens överskottsproduktion registreras i 

nätägarens mätanordning i enlighet med 

bestämmelser om mätning som finns för 

respektive inmatningspunkt. Avläsning och 

rapportering skall ske på tid och sätt enligt 

gällande branschregler. 

c) Säljaren ska erhålla ersättning för levererad 

överskottsel, och samtliga EC och UG som 

levererats till Köparen. 

4) Säljaren skall under avtalsperioden leverera all 

överskottsel från sin solkraftsanläggning till Köparen 

a) Säljaren erhåller rörlig ersättning för levererad 

överskottsel, EC och UG. Den rörliga 

ersättningen utgår från Nordpool timspot minus 

kostnader för balanskraft, handelsavgifter samt 

avgifter till Svenska Kraftnät och eSett, och 

multipliceras med de kilowattimmar överskottsel 

som avtalad anläggning producerar under 

varje timme på dygnet. 

5) EC som Säljaren vill sälja till Köparen under 

avtalsperioden skall överföras till Köparens 

Cesarkonto  

a) Det rörliga priset för EC ersätts med gällande 

marknadspris den månad då EC överförs från 

Säljarens Cesarkonto till Köparens konto. 

6) Samtliga tilldelade UG från avtalade anläggningar i 

detta avtal skall under avtalsperioden via Cesarkonto 

överföras till Köparens konto. 

a) Det rörliga priset för UG ersätts med gällande 

pris den månad då UG överförs från Säljarens till 

Köparens.  

7) Eventuella skatter eller andra avgifter relaterade till 

elproduktionen betalas av Säljaren. Till angiven 

ersättning tillkommer vid var tid gällande moms. 

Därutöver kan det tillkomma andra skatter, avgifter 

och likartade pålagor beslutade eller 

rekommenderade av myndighet under avtalstiden. 

Dessa kostnader och avgifter kan justeras under 

innevarande avtalsperiod utan föregående 

underrättelse till Säljaren och redovisas i efterhand på 

fakturan. 

8) Säljarens kostnad för köpt el (inkl. EC och moms) 

minskas med ersättning för levererad överskottsel, 

EC och UG månadsvis i efterskott. Regleringen av 

saldot görs normalt i efterskott månadsvis. 

9) Vi inväntar överföring av EC och UG fram t.o.m. 16:e 

i månaden. 

10) Om saldot på fakturan innebär ett tillgodo under 1 000 kr 

placeras beloppet på er nästa faktura. För tillgodobelopp 

över 1 000 kr finns möjlighet för återbetalning till 

bankkonto som ett alternativ till avdrag på nästa faktura. 

Förutsättningen för att få återbetalning till konto är att 

Telge Energi kundservice fått uppgifter om bank, 

clearing- och kontonummer. 

11) Gällande regler för momsregistrering innebär att 

privatpersoner med en omsättning upp till 30 000 kr per 

år momsbefrias. Detta innebär att vi enbart betalar moms 

till företag. 

12) Köparen äger rätt att helt eller delvis överlåta detta 
avtal på annan part. Säljaren har inte rätt att överlåta 
detta avtal eller del därav på annan part utan 
köparens godkännande.  

 

Specifika villkor 

Produktionsavtal sol 

1) Avtalet gäller inte för solcellsparker eller rena 

produktionsanläggningar för solkraft. 

2) Avtalet löper tillsvidare med en kalendermånads 

ömsesidig uppsägningstid. 

3) Köparen har rätt att ändra villkoren för detta avtal och 

meddelar Säljaren minst två månader innan ändringen 

träder i kraft. Meddelandet skickas till Säljaren via e-

post eller brev och Köparen utgår från de 

kontaktuppgifter Säljaren lämnat.  

Produktionsavtal sol tidsbundet 36 månader 

1) Avtalet gäller för prosumenter upp till säkringsnivå 

100A. För producenter med säkringsnivå över 100A 

gäller detta avtal i de fall elavtalet enligt punkt 2 i de 

generella villkoren har en årlig volym som motsvarar 

minst 100 MWh köpt el. Avtalet gäller ej för 

solcellsparker eller rena solproduktionsanläggningar. 

2) Avtalet löper från avtalsstart och 36 månader framåt. 

3) Utöver aktuellt elpris på levererad överskottsel som 

redovisas i de generella villkoren tillkommer en fast 

ersättning per kWh och detta tillägg kan inte ändras 

under avtalsperioden. Observera att tillägget endast 

utbetalas givet att säljaren fullföljer punkt 3 och 6 i de 

generella villkoren. 

4) Om avtalet bryts i förtid debiteras en administrativ 

avgift på 990 kr samt ersättning för den uteblivna 

överskottsproduktion Köparen förväntats ha köpt. 

5) Innan avtalet går ut får Säljaren ett avtalsförslag från 

Köparen. Om Säljaren inte gör ett aktivt val innan 

erbjudandeperioden har löpt ut, övergår Säljarens 

avtal till Produktionsavtal sol med tillhörande villkor 

efter avtalstidens slut. 

 

Tillval 

Telge Energi Solkraft App 

1) Appen erbjuder en tilläggstjänst av förbrukningshistorik 

per dag, månad och år. Det innebär att Säljaren kan se 

andelen självkonsumtion samt hur mycket el säljaren 

köpt av Köparen givet att Säljaren har installerat en 

extra elmätare från Checkwatt AB som är driftansvarig 

för tjänsten. 

2) Tjänsten med förbrukningshistorik gäller så länge 

Säljaren är kund hos Köparen och Säljaren betalar en 

avgift för tjänsten. 
3) Tilläggstjänsten har en kalendermånads ömsesidig 

uppsägningstid. 


