Konsument
Avtal om elleverans från solceller + 13,3 öre/kWh
Köpare av elleveransen: Boo Energi Försäljnings AB (köpare), nedan Boo Energi, 556492–3901.

Säljare av elleveransen:
Namn:

Personnummer:

Kundnummer:

Adress:

Postnummer:

Ort:

Telefonnummer:

E-post:

Anläggnings-ID (18 siffror):

Produktionsanläggning med en effekt på max 20 kW:
Nätbolag:
Anläggningens adress:

Nätområdes-ID (tre bokstäver):

Anläggnings-ID (18 siffror):

Elområde (1 till 4):

Mätnings- och anläggningskrav
Detta avtal förutsätter att Säljaren har ett elnätsavtal kopplat till anläggningen. Produktionen ska
mätas separat från Säljarens förbrukning och rapporteras av Säljarens nätbolag timme för timme,
på det anläggnings-ID som anges ovan. Produktionen är den volym som tillförs elnätet och som
alltså inte utnyttjas för egen användning.
Ersättning
För den inmatade produktionen ersätts Säljaren under 12 månader med spotpris + 13,3 öre/kWh
av Köparen. Detta förutsatt att Säljaren köpt sin solcellsanläggning av någon av Köparens
samarbetspartner och att Säljaren har ett elhandelsavtal (se nästa sida) med Köparen. Om Säljaren
har ett elhandelsavtal med annan elleverantör än Köparen påbörjas inte ersättningen angiven ovan
före elhandelsavtalet med Köparen påbörjats. Säljaren får i dessa fall spotpris + 13,3 öre/kWh för
de kvarvarande månaderna av de 12 ursprungsmånaderna. Dvs om elhandelsavtalet med Köparen
påbörjas tre (3) månader efter undertecknande av detta avtal erhåller Säljaren ersättning beskriven
ovan i resterande nio (9) månader.
Ersättningen baseras på Nord Pools timspotpris för aktuellt elområde där anläggningen ligger,
reducerat med en avgift om 3,3 öre/kWh för tjänsten (timmätt förbrukning * elspotpris NordPool +
13,3 öre/ timme - 3,3 öre/kWh). Ersättningen baseras på den volym som inrapporteras in till
Köparen från Säljarens elnätbolag. Utbetalning sker utan moms.
När 12 månader förflutit utgår extra ersättningen om 13,3 öre/kWh vilket innebär att fortsatt
ersättning blir: aktuellt elspotpris NordPool - 3,3 öre/kWh.
Elhandelsavtal (tillförd el till Säljaren från Köparen)
För att Säljaren ska ta del av avtalad ersättning för såld el till Köparen enligt överenskommelsen krävs
att Säljaren har ett elhandelsavtal med Köparen. Elhandelsavtalet innebär att Säljaren köper
kompletterad tillförd el av Köparen. Om Säljaren säger upp elhandelsavtalet med Köparen, upphör
även den extra ersättningen 13,3 öre per kilowattimme för den inmatade produktionen. Säljaren som
tecknar detta avtal ska vara samma person som står på elhandelsavtalet.
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Fakturering och betalning
Köparen fakturerar Säljaren månadsvis, antingen separat eller genom samfakturering med Säljarens
konsumtions-anläggning. Faktureringen baseras på de mätvärden avseende leverans av el som redovisas av
nätägaren till vilkens nätinmatning sker.
Avtalsperiod
Säljaren förbinder sig att leverera el och Köparen förbinder sig att köpa el enligt följande villkor från och med
leveransstart och tills vidare med en ömsesidig uppsägning om en (1) kalendermånad.
Avtalad beräknad produktion per kalenderår
Köparen ersätter som mest volymer upp till 50 % mer än den beräknade produktionen.
Rutin för utbetalning
I första hand kvittas Säljarens belopp i kr av inköpt el på den månatliga fakturan. För övriga fall, vid avslutad
anläggning m.m. behöver säljaren kontakta Köparen vid varje enskild utbetalning.
Övriga villkor
Elpriserna är angivna exklusive energiskatt, moms och nätavgifter. Skulle spotpriset i aktuellt elområde på
NordPool AS inte längre utges eller grunderna för dess beräkning nämnvärt ändras, skall bestämmelserna
ersättas med andra likvärdiga bestämmelser.
Köparen äger rätt att påföra Säljaren existerande och framtida skatter, avgifter och liknande tvingande pålagor,
som Köparen har att betala som en direkt följd av i detta avtal redovisade tjänster och som beslutas av
regeringen, riksdag, statligt verk eller annan myndighet. Parterna förbinder sig att inte utan den andre partens
skriftliga medgivande delge innehållet i avtalet.
Till Avtalet hör nu gällande Särskilda avtalsvillkor för elproduktion för Boo Energi Försäljnings AB. I de fall detta
avtal ej reglerar förhållandet mellan parterna gäller branschens allmänna avtalsvillkor EL2012K (rev) och
EL2012N (rev). Samtliga avtalsvillkor finns att hitta på www.booenergi.se alternativt via telefon på 08-747 51
70. Starttidpunkt blir när mätaren kan registrera timförbrukning och samtliga information finns registrerad vid
SVK och balansansvarig.
Säljaren försäkrar härmed att fullständiga uppgifter har lämnats i detta avtal, och alla villkor som nämnts i
detta avtal godkänns. Avtalet är giltigt från det datum då bägge parter undertecknat avtalet.

Säljaren:

_____________________________

_____________________________

Ort och datum

Säljarens underskrift

Boo Energi Försäljnings AB:

_____________________________

_____________________________

Ort och datum

För Boo Energi försäljnings AB
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