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Allmänt
1. Ikraftträdande
Avtalet mellan producenten (hädanefter kallad Säljaren) och Umeå
Energi Elhandel AB (UEEH), träder i kraft den dag UEEH godkänt
avtalet (hädanefter benämnt Avtalet).
2. Avtalets omfattning
Avtalet omfattar Umeå Energi Elhandels köp av förnybar
överskottsel från Säljaren. Med förnybar el menas främst el som
framställs från sol, vind och vatten. Avtalet gäller endast Säljare som
är producent och producerar förnybar el i liten skala i huvudsak för
eget bruk, där:
Uttag och inmatning av el sker via en och samma
huvudsäkring och elmätare.
Anläggningens producerade mängd el får ej
överstiga förbrukad mängd el under ett kalenderår
Säljaren har anmält till sitt elnätsföretag att förnybar el framställs.
Anläggning är installerad av en behörig elektriker.
3. Personuppgifter
Umeå Energi AB, org nr: 556097-8602 är personuppgiftsansvarig för de
uppgifter som Kunden lämnar i samband med avtalstecknande.
Umeå Energi AB behandlar Kundens personuppgifter enligt gällande
dataskyddslagstiftning (dataskyddsförordningen GDPR, General Data
Protection Regulation 2016/679/EC)
Umeå Energi-koncernens integritetspolicy finns på Umeå Energis
hemsida, umeaenergi.se/integritetspolicy
4. Säljarens åtagande
Säljaren förbinder sig att leverera all överskottsel till UEEH, samt att
teckna ett separat elavtal med UEEH för sin förbrukning utöver
egenproduktion.
Säljaren förbinder sig att teckna separat avtal om inmatning med det
elnätföretag vars elnät Säljaren är ansluten till.
Säljaren ska informera UEEH ifall försäljningen av överskottsel är
momsbefriad eller momspliktig. Säljaren är ansvarig att momsregistrera
sin produktionsanläggning hos Skatteverket om försäljningen är
momspliktig och i sådant fall uppge sitt momsregistreringnummer till
UEEH. Säljaren är ansvarig för att lämnad information är korrekt och att
omgående informera UEEH eventuella förändringar.
5. UEEH:s åtagande
UEEH förbinder sig att köpa överskottsproducerad el, från angiven
inmatningspunkt, som Säljaren producerat med förnybara energikällor.
UEEH åtar sig balansansvaret för inmatningspunkten.
6. Skatter och andra avgifter
Säljaren ansvarar för betalning av alla eventuella skatter och
myndighetsavgifter som rör försäljningen av överskottsproduktion.
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
elnätsföretaget om sådan registrering skett.
En administrativ avgift tillkommer enligt uppgift i avtalet.

7. Elpris och ersättning
Ersättningen för överskottsel baseras på ett rörligt elpris. Elpriset
beräknas som ett viktat medelvärde av Nord Pools timvisa spotpris, för
det elområde där Säljarens anläggning finns, sammanvägt med
Säljarens timvisa inmatning av elproduktion på elnätet. Därtill sker ett
avdrag i öre/kWh för balansansvar och handelsavgifter.
Nätavgifter omfattas inte av Avtalet utan regleras i avtal mellan Säljaren
och elnätsföretaget.
UEEH har under pågående avtalstid rätt att utan föregående
underrättelse löpande ändra kostnader för skatter och
myndighetsavgifter.
8. Fakturering och betalning
Ersättning för överskottsel betalas ut årligen via självfaktura.
Säljaren är ansvarig för fakturering av försåld el även om
utställandet genom självfaktura är överlåtet på UEEH. Säljaren
är ansvarig för att uppgifterna är korrekta och självfakturan
anses godkänd om Säljaren inte inom 14 dagar agerar med
anledning av utställd faktura.

9. Uppsägning
Avtalet gäller tillsvidare med en (1) månads uppsägning från båda parter.
Förtida uppsägning av Avtalet kan endast ske vid Säljarens definitiva
avflyttning, varvid Skatteverkets definition av avflyttning tillämpas. Vid
avflyttning upphör dock Avtalet att gälla efter att Säljaren meddelat sitt
elnätsföretag.
10. Ändring av villkor
UEEH äger rätt att justera ersättningen som utbetalas till Säljaren samt
dessa avtalsvillkor. UEEH skall i sådana fall senast två (2) månader
före ändringen träder i kraft lämna underrättelse till Säljaren. Detta ska
ske genom ett särskilt meddelande.
11. Överlåtelse av avtalet
Avtalet får inte överlåtas utan den andra avtalspartens skriftliga
medgivande. UEEH äger dock rätt att överlåta Avtalet till annat bolag
som ingår i samma koncern som UEEH.
12. Mätning
Mätning av överskottsproduktion utförs och rapporteras av det
elnätsföretag där anläggningen finns ansluten. UEEH ersätter endast
för den inmatning som elnätsföretaget rapporterat till UEEH.
13. Force majeure
Part är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt
försvåras till följd av hinder som denne inte råder över. Som hinder
räknas krig, myndighetsbeslut eller annan händelse av exceptionell
karaktär som väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som part
inte kunnat förutse. Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna
ovan skall utan dröjsmål underrätta andra parten.
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