
 

1. Omfattning 
1.1 Dessa Särskilda villkor gäller för Jönköping Energi ABs Avtal om köp av 
överskottsproduktionen av el från Mikroproduktion för förnybara energikällor. 

Om Producenten tecknat avtal om tjänsten Lagra Sol tillämpas även tillämpliga 
delar av villkoren för tjänsten Lagra Sol. 

 

1.2 På de villkor som anges i detta avtal förbinder sig säljaren, nedan 
Producenten, att tillhandahålla och köparen Jönköping Energi, nedan JEAB, 
att ta emot hela överskottsproduktionen av elkraft från Producentens 
anläggning. Samtidigt åtar sig JEAB balansansvar för 
produktionsanläggningen.  

Utöver Avtalet och dessa Särskilda villkor, åberopas tillämpliga delar i vid var 
tid gällande branschvillkor (Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare), för 
närvarande med beteckningen EL2012N. Vid villkorsavvikelse äger respektive 
Avtal samt dessa Särskilda villkor företräde.  

 

1.3 Samtliga villkor finns på JEAB webplats och hos vår kundservice. JEAB 
har rätt att ändra dessa Särskilda villkor. Förändring meddelas Producenten 
minst 2 månader innan förändringen träder ikraft.  

 
2. Avtalets ingående och giltighet 
2.1 Respektive Avtal träder i kraft först när Jönköping Energi AB (556015-
3354), nedan JEAB, har godkänt avtalet med Producenten: Se daterad 
avtalsbekräftelse.  

 

2.2 Skulle JEAB under avtalsperioden köpas av annat företag eller ingå i en ny 
bolagsbildning kan Avtalet överlåtas med oförändrade villkor, utan Producents 
medgivande. Producenten har inte rätt att överlåta avtalet utan medgivande 
från JEAB. 

 
2.3 Avtalet förutsätter att Producenten: 
a. har installerat elproduktionsanläggningen för eget bruk 

b. har ett särskilt avtal med Elnätsföretaget, som omfattar både inmatning och 
uttag av el. Eventuella Elnätsavgifter som kan tillkomma för inmatningen berörs 
inte av detta avtal, utan regleras mellan Producenten och Elnätsföretaget. 

c. har en anläggning med huvudsäkring om max 63 A och som kan inmata en 
effekt om högst 43,5 kW och där elproduktionsanläggningen har gemensam 
huvudsäkring med förbrukningsanläggningen. 

d. förbinder sig att ha ett giltigt elhandelsavtal med JEAB, avseende leverans 
av förbrukningsbehovet på samma anläggning. 

e. har en överskottsproduktion per kalenderår som inte överstiger den årliga 
elförbrukningen, under samma kalenderår, på samma anläggningsadress. 

 
3. Leverans av produktion 
3.1 I avtalsbekräftelsen framgår vilka anläggningar, med angivande av anl id, 
som ingår i Avtalet. 
 
3.2 JEAB förbehåller sig rätten att flytta fram datum för start av 
produktionsleverans, om nödvändiga uppgifter för anmälan hos 
Elnätsföretaget inte kan erhållas i rätt tid. Producenten svarar för kostnader 
som rör eventuellt avtal med annat elhandelsföretag.  

 
4. Tjänsten Lagra Sol 
4.1 Avtal avseende Lagra Sol är en tilläggstjänst som förutsätter att 
Producenten har ett giltigt avtal med JEAB om köp av överskottsproduktion. 
Lagra Sol omfattar lagring och uttag av volym/värde avseende inmatad 
överskottsproduktion som matats in på elnätet från Producentens 
solcellsanläggning. 
 
4.2 Avtal om Lagra Sol löper ett år i taget under perioden 1 april - 31 mars 
efterföljande år, eller från och med signering av avtal t.om. 31 mars.  
 
4.3 JEAB förbinder sig enligt Avtalet att lagra volymen i kWh och inköpspris 
avseende den överskottsproduktion som matas in från producentens 
inmatningspunkt under perioden 1 april - 30 september.  
 
4.4 Under förutsättning att Producenten har ett giltigt avtal enligt 2.3. d. ovan 
fördelas den lagrade överskottsproduktionen ut genom betalning för 
motsvarande volym och pris med ett fast påslag, under efterföljande period 1 
oktober - 31 mars nästföljande år. Fördelningen görs med 1/6 per månad och 
med lika många kWh per timme och dag under hela perioden. 
  
4.5 JEAB ersätter vidare Producenten för eventuell överskottsproduktion som 
levereras under perioden 1 oktober - 31 mars nästföljande år, som inte 
omfattas av Lagra Sol.  
 
5. Skatter och avgifter 
Producenten ansvarar för betalning av alla eventuella skatter eller avgifter som 
är hänförliga till försäljning av överskottsproduktionen. I de fall som 
producenten är momsregistrerad är det producentens ansvar att meddela 
momsregistreringsnummer som Skatteverket tilldelat producenten. Om 
producentens momsregistrering upphör är det producentens ansvar att 
omgående meddela JEAB om att så skett och från vilken tidpunkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Mottagande av meddelande 
Om meddelande från JEAB till Producenten sänts per sms eller e-post ska det 
anses ha kommit Producenten tillhanda omedelbart vid avsändandet. Om det 
sänts per post, inom tre dagar från brevdatering.  

 
7. Avflyttning 
Om Producenten definitivt flyttar från anläggningen enligt Skatteverkets 
definition av flyttning (SFS 1991:481) kommer Producentens avtal med JEAB 
att avslutas från och med flyttdagen. 
 
8. Uppsägningstid 
8.1 Producentens uppsägningstid för Avtalet om köp av Mikroproduktion är, 
innevarande månad + en kalendermånad. 

JEAB äger rätten att säga upp Avtalet med en månads uppsägningstid. Om 
Producenten har tilläggstjänsten Lagra Sol upphör dock avtalet tidigast 1 april.  

Om Producenten inte uppfyller åtagandet enligt 2.3. d. ovan kan dock JEAB 
säga upp avtalet till omedelbart upphörande. 

Se även punkt 4. Avseende Lagra Sol. 

 
8.2 Om producenten inte säger upp ett avtal om Lagra Sol senast 30 dagar 
innan 1 april, då nytt avtalsår startar, förlängs avtalet automatiskt med ett år i 
taget.  
 

9. Mätning och fakturering 
9.1 Mätning av Producentens inmatning av överskottsproduktion ska ske 
genom timvis mätning och utföras och rapporteras av det elnätsföretag till vars 
elnät Producentens anläggning är ansluten till. JEAB ersätter Producenten 
endast för den inmatning som elnätsföretaget rapporterat till JEAB. 

 

9.2 Fakturering för överskottsproduktion och avgifter sker i efterskott mot 
faktura genom att JEAB framställer fakturan i Producentens ställe 
(självfaktura). Samfakturering sker med leveransen till 
förbrukningsanläggningen.  

Om inget annat avtalats tillämpas månadsfakturering. Belopp som understiger 
100kr överförs till nästkommande faktura. Ersättning för överskottsproduktion 
som ackumulerats under vinterperioden krediteras alltid senast i april månad 
efter vinterperioden, även om det ackumulerade beloppet då understiger 100kr 

 

9.3 Betalning ska vara Producenten tillhanda senast på den i fakturan angivna 
förfallodagen, vilken infaller tidigast sista dagen innevarande månad för 
avsänd faktura. Om sista dagen för innevarande månad infaller en helgdag 
flyttas förfallodag till närmast föregående helgfria dag.  

 
10. Ersättning för köpt överskottsproduktion: 
10.1 Priset bestäms månadsvis och beräknas utifrån den gångna 
kalendermånadens timvisa elspotpris från Nord Pool. 
 
10.2 Ersättningen som JEAB betalar ut till producenten framgår av prisvillkor 
för respektive Avtal. Aktuell prisinformation se JEAB:s webplats 
 
11. Förtida inlösen av avtal 
Om Producenten genomför ett leverantörsbyte avseende sin förbrukningsel 
och därmed inte längre uppfyller villkoret i 2.3, punkt d, så upphör JEAB:s 
skyldighet att köpa Producentens Mikroproduktion vid nästföljande 
månadsskifte. Om Producenten har tjänsten Lagra Sol så upphör även den 
tjänsten och ett eventuellt tillgodohavande betalas då ut, dock utan något fast 
påslag enligt 4.4.Samtidigt debiteras kvarvarande belopp för avtalad 
serviceavgift under avtalsperioden. 
 
Om Producenten, inte fullföljer ett avtal har JEAB också rätt att kräva 
ersättning för den eventuella ekonomiska skada som JEAB kan anses ha 
drabbats av. 
 
12. Force majeure 
Part är inte skyldig att fullfölja 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 eller som part inte kunnat förutse och vars 
menliga inverkan part inte rimligen kunnat undanröja. 
 
13. Personuppgifter 

Jönköping Energi AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som 
behandlas vid tjänstens nyttjande. Dina personuppgifter behandlas i enlighet 
med 2016/679/EU Dataskyddsförordningen.  

Separat Integritetsskyddspolicy är ingånget mellan kund och Jönköping Energi 
AB. På vår webplats finns det mer information om hur vi behandlar 
personuppgifter, https://www.jonkopingenergi.se/personuppgifter-pa-
jonkoping-energi 

Begäran om rättelse av personuppgifter eller begäran om vilka personuppgifter 
som behandlas, skickas till Jönköping Energi AB, Box 5150, 550 05 Jönköping 

 

 
 

SÄRSKILDA VILLKOR FÖR KÖP AV PRODUCERAD EL FRÅN MIKROPRODUKTION - JÖNKÖPING ENERGI AB  
Gäller från och med 2021-05-01 

 


