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1. TILLÄMPNING 
 1.1. Dessa allmänna avtalsvillkor gäller när Kraftringen Energi AB 
(publ) (”Kraftringen”) köper förnybar el, t.ex. sol-, vind- och vattenkraft, 
från en elanvändare i Sverige (”Elproducenten”) som installerat en 
elproduktionsanläggning i huvudsak för eget bruk.  
 
1.2. Dessa villkor utgör en integrerad del av parternas avtal om köp av 
elkraft. Vid eventuella motstridigheter mellan avtalshandlingarna äger 
individuellt avtalade villkor i huvuddokumentet prioritet framför dessa 
allmänna avtalsvillkor.  
 
2. OMFATTNING 
2.1. Avtalet omfattar samtliga volymer elkraft som produceras i 
Elproducentens elproduktionsanläggning (som närmare identifierats i 
huvuddokumentet) och som inte förbrukas på anläggningsadressen 
(all överskottsproduktion). Ersättning för sådan överskottsproduktion 
utgår dock endast för en volym som högst motsvarar den volym elkraft 
som förbrukas på anläggningsadressen. Därutöver överskjutande 
volymer ersätts ej.  
 
2.2. Avtalet omfattar inte köp av eventuella elcertifikat eller 
ursprungsgarantier eller tjänster avseende redovisning och 
administration av sådana eventuella elcertifikat eller 
ursprungsgarantier. 
 
2.3. Genom avtalet förbinder sig Kraftringen att tillse att 
balansansvarig (f.n. Modity Energy Trading AB) vid var tid finns för 
elproduktionsanläggningens inmatningspunkt.    
 
3. AVTALSFÖRUTSÄTTNINGAR 
3.1. Elproducenten ska vara kund hos Kraftringen och under 
avtalstiden inneha ett elhandelsavtal för uttag av el i samma 
anslutningspunkt som elproduktionsanläggningen 
(”Elhandelsavtalet”). Inmatning och uttag av el ska ske genom samma 
anslutningspunkt, samma huvudsäkring och samma elmätare. 
 
3.2. Elproduktionsanläggningen ska vara ansluten till elnätet 
(ledningsnät som omfattas av nätkoncession som meddelats med stöd 
av ellagen) och Elproducenten ska under avtalstiden inneha och 
bekosta ett abonnemangsavtal om både inmatning och uttag av el med 
en huvudsäkring om högst 63 A samt en anläggningseffekt om högst 
43,5 kW.  
 
3.3. Elproduktionsanläggningen ska vara utförd enligt gällande 
föreskrifter för elinstallationer och vara installerad av en behörig 
elektriker samt inkopplad av det elnätsföretag som äger det elnät 
anläggningen är ansluten till (”Elnätsbolaget”).  
 
3.4. Kraftringen har rätt att säga upp avtalet till omedelbart 
upphörande om någon av ovanstående förutsättningar inte är 
uppfyllda. Elproducenten äger inte rätt till ersättning på grund av 
sådan uppsägning. Hävning enligt denna punkt utesluter inte att 
Kraftringen kan ha rätt till skadestånd på grund av avtalsbrott.    
 
4. AVTALSTID OCH LEVERANSSTART 
4.1. Avtalet gäller från båda parters undertecknande och tills vidare. 
Båda parter äger rätt att när som helst säga upp avtalet med 
iakttagande av en ömsesidig uppsägningstid om en (1) månad. Avtalet 
upphör vid det månadsskifte som inträffar närmast efter en månad 
från skriftlig uppsägning.   
 
4.2. Kraftringens köp av elkraft enligt avtalet påbörjas det datum 
parterna kommit överens om, dock endast under förutsättning att 
samtliga de förhållanden som anges under punkten 3 är uppfyllda.  

 
5. MÄTNING 
5.1. Elnätsbolaget utför mätning och rapportering av mätvärden. 
Elnätsbolaget ansvarar för att timvis mätning sker i 
inmatningspunkten och att timvärden lagras och redovisas.  
 
5.2. Ersättning till Elproducenten under detta avtal baseras endast på 
den inmatning som Elnätsbolaget har rapporterat till Kraftringen. 
 
6. ERSÄTTNING M.M. 
6.1. Kraftringen ska utge ersättning till Elproducenten för levererade 
volymer elkraft som högst motsvarar förbrukningen på 
anläggningsadressen enligt följande. Ersättningen baseras på Nord 
Pools genomsnittliga timspotpris per månad i aktuellt elområde i SEK.  
Ersättning är exklusive mervärdesskatt (moms). Ingen ersättning utgår 
för av Elproducenten levererade volymer som överstiger motsvarande 
volym el som förbrukas på anläggningsadressen.  
 
6.2 Ersättning erläggs genom avdrag på nästkommande faktura för 
Elhandelsavtalet. Om ersättningen överstiger det belopp som 
Elproducenten ska betala enligt Elhandelsavtalet ska det överstigande 
beloppet dras av från nästkommande faktura. Om avtalet upphör att 
gälla ska eventuella överskjutande belopp som ej har reglerats genom 
avdrag på faktura utbetalas kontant till Elproducenten inom 30 dagar 
från det att avtalet upphört.  
 
6.3. Elproducent som är skattskyldig för moms måste meddela detta 
till Kraftringen. Innan sådant meddelande kommer ersättning enligt 
ovan att ske utan avdrag mot eventuellt av Elproducenten erlagd 
moms.  
 
6.4. Ingen ersättning ska utgå för Kraftringens åtagande vad avser 
balansansvar. 
 
7. SKATTER OCH AVGIFTER 
7.1. Elproducenten svarar för betalning av alla skatter och avgifter som 
är hänförliga till försäljning av el till Kraftringen.  
 
7.2. Elproducenten ansvarar själv för att registrera sig som 
skattskyldig för mervärdesskatt och, i förekommande fall, energiskatt 
om skyldighet därtill föreligger. Elproducenten ska genast anmäla 
sådan eventuell registrering till Kraftringen.  
 
8. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 
8.1. Elproducenten får inte utan Kraftringens föregående skriftliga 
medgivande överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter 
enligt avtalet till tredje man.   
 
8.2. Kraftringen äger rätt att överlåta hela eller delar av avtalet till 
annat bolag inom samma koncern (aktiebolagslagens definition).  
 
9. FORCE MAJEURE  
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra visst 
åtagande eller förpliktelse enligt avtalet, om underlåtenheten har sin 
grund i omständighet som ligger utanför parts kontroll, förhindrar 
fullgörandet samt inte kunde förutses när avtalet ingicks. Så snart 
hindret upphör ska åtagandet eller förpliktelsen fullgöras på avtalat 
sätt. Såsom befriande omständighet enligt denna bestämmelse anses 
krig, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ändrad lagstiftning, 
konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter. 
Part som önskar befrielse enligt denna punkt skall utan dröjsmål 
anmäla det till motparten. 
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10. ANSVARSBEGRÄNSNING 
10.1. Utöver vad som följer av bestämmelsen om force majeure ska 
Kraftringen inte vara ersättningsskyldig om störningar på elnätet 
medför att Elproducenten inte kan leverera producerad elkraft.  

11. ÄNDRINGAR M.M. 
11.1. Kraftringen har rätt att ändra dessa allmänna avtalsvillkor, 
inklusive villkor om elpris i punkten 6.2., genom skriftlig underrättelse 
till Elproducenten. De nya villkoren får börja tillämpas tidigast två 
månader efter det att sådan underrättelse har skickats.  

11.2. Oaktat Kraftringens rätt att göra ändringar enligt punkten 11.1. 
äger Kraftringen rätt att vid ny eller ändrad lagstiftning, föreskrift eller 
beslut av myndighet, åtgärd av tredje part med monopolliknande 
ställning eller annan åtgärd av det allmänna som påverkar Kraftringens 
åtagande enligt avtalet i motsvarande grad justera priset. Sådan 
justering får börja tillämpas omedelbart.  

11.3. Om förändringar inom elmarknaden, som till exempel 
funktionshinder avseende Nord Pool Spot, försvårar för Kraftringen att 
fullgöra sina åtaganden enligt avtalet, äger Kraftringen rätt att vidta 
åtgärder för avtalets fullgörande som står i proportion till den 
uppkomna förändringen. Kraftringen är skyldig att snarast informera 
Elproducenten om åtgärden.  

12. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
12.1. Kraftringen behandlar personuppgifter i enlighet med vid var tid 
gällande dataskyddslagstiftning. Personuppgifter som Elproducent 
lämnar i anledning av avtalet till Kraftringen kommer att behandlas för 
att fullgöra avtalet eller skyldigheter som åvilar Kraftringen som 
elkraftköpare enligt lag eller annan författning. Vidare kan 
personuppgifterna komma att användas för marknadsanalyser, 
statistik och för att utvärdera och informera om tjänster och produkter. 
Personuppgifter kan även komma att behandlas för 
marknadsföringsändamål av såväl Kraftringen som dess 
koncernföretag och samarbetspartners.  

12.2. Elproducent som motsätter sig att personuppgifterna behandlas 
för marknadsföringsändamål kan när som helst, för att förhindra sådan 
behandling, meddela Kraftringen detta.  

12.3. Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas 
till och inhämtas från företag i koncernen samt samarbetspartners. För 
uppdatering av personuppgifter kan uppgifter även inhämtas från 
offentliga och privata register.  

12.4 Personuppgifterna kommer att lagras under avtalstiden och den 
tid därefter som krävs för att Kraftringen ska kunna fullgöra sina 
avtalsenliga förpliktelser och skyldigheter enligt lag.  

12.5. Elproducenten har rätt att på begäran kostnadsfritt en gång per 
år få information om vilka uppgifter som finns registrerade om denne 
samt för vilka ändamål dessa uppgifter behandlas. Elproducenten har 
även rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter om Elproducenten. 
Begäran om sådan information eller rättelse ska vara egenhändigt 
undertecknad och ställas till Kraftringen. 

12.6. Elproducent som har invändningar mot hur Kraftringen behandlar 
personuppgifter erinras härmed om sin rätt att inge klagomål till 
Integritetsskyddsmyndigheten (fram till 2018 Datainspektionen).  

13. FÖRTIDA UPPHÖRANDE 
13.1. Kraftringen äger rätt att säga upp avtalet till omedelbart 
upphörande om någon av förutsättningarna under punkt 3 inte längre 
föreligger enligt vad som anges i punkten 3.4. 

13.2. Part äger vidare rätt säga upp avtalet till omedelbart upphörande 
om den andre parten skulle begå ett väsentligt avtalsbrott eller om 
motparten försätts i konkurs, ställer in betalningarna, ingår ackord, 
träder i likvidation eller annars kan anses vara på obestånd.  

13.3. Vid uppsägning enligt ovan har Elproducenten inte rätt till 
ersättning på grund av uppsägningen. Sådan uppsägning fråntar inte 
Kraftringen rätten att göra annan påföljd gällande till följd av 
avtalsbrottet.  

13.4. Om Elproducenten avflyttar från anläggningsadressen upphör 
avtalet automatiskt att gälla.  

14. TVISTLÖSNING 
Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt lösas av svenska allmän 
domstol med Lunds tingsrätt som första instans.  


