Mälarenergi AB:s avtalsvillkor Produktionsavtal
Giltiga villkor från och med 2018-10-10
Mätnings- och anläggningskrav

Ersättning

Detta Avtal förutsätter att kunden har ett elnätsavtal
kopplat till anläggningen. Produktionen ska mätas separat
från kundens elanvändning och rapporteras av kundens
elnätsföretag timme för timme, på det anläggnings ID som
anges i avtalet.

Mälarenergi ersätter Kunden för den el som matas in på
elnätet.

Förbrukningsavtal
Detta produktionsavtal förutsätter att Kunden på sina övriga
anläggningar har ett nu gällande förbrukningsavtal med
Mälarenergi AB eller Mälarenergi Försäljning AB. Vid
tecknande
av
ett
Fast
produktionsavtal
skall
produktionsavtalets slutdatum överensstämma med
förbrukningsavtalet. Kunden som tecknar detta avtal ska
vara
samma
juridiska
person
som
står
på
förbrukningsavtalet

Ursprungsgarantier
Mälarenergi
AB
övertar
samtliga
av
Kundens
ursprungsgarantier kopplade till den aktuella produktionen.

Elcertifikat
Kund kan överlåta till Mälarenergi att hantera elcertifikaten
för produktionsanläggningen. På detta sätt säkerställs att
Kundens
solcellsel
verkligen
kommer
in
i
elcertifikatssystemet och bidrar till att öka produktionen av
förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Kunden ersätts ej
för elcertifikaten
Om Kunden önskar kan Mälarenergi AB hantera och köpa de
av Kunden producerade elcertifikaten förutsatt att Kunden
levererar godkända mätvärden för elcertifikat av
bruttoproduktionen. Detta förutsätter att Kunden har
separatmätning av elproduktionen. Elcertifikaten skall
levereras till Mälarenergi AB senast 28 februari året efter
produktionen. Priset på elcertifikaten är stängningspris på
marknaden den 28 februari. Kund kontaktar Mälarenergi om
Kund önskar att Mälarenergi köper Kundens elcertifikat.

Avtalsöverlåtelse
Detta avtal får inte överlåtas utan den andre avtalspartens
skriftliga medgivande. Mälarenergi AB har dock rätt att
överföra detta avtal till annat bolag inom sin koncern utan
skriftligt medgivande från Kunden.

Avflyttning
Avtalet upphör vid definitiv avflyttning. Avflyttning ska
meddelas Mälarenergi minst en månad i förväg.

Avgifter
Mälarenergi AB tar inte ut någon avgift av kunden för denna
tjänst.

Fakturering och betalning
Mälarenergi hanterar faktureringen utifrån regler om
självfakturering. Fakturorna skickas månadsvis och
betalningen består av ersättningen omnämnd under
punkten Ersättning.

Rörligt produktionsavtal
Ersättningen baseras på Nord Pools timspotpris för det
elområde som anläggningen ligger i, minus 1 öre/kWh.
Ersättningen baseras på den volym som inrapporteras till
Mälarenergi från Kundens elnätsföretag.
Fast produktionsavtal
Kunden ersätts med ett fast pris per kWh under avtalad
tidsperiod. Priset framgår av Avtalets framsida.
För båda avtalstyperna gäller att Kunden debiteras
skillnaden i kronor mellan använd el och inmatad el varje
månad. Om värdet på den inmatade elen överstiger värdet
på den använda elen läggs beloppet tillgodo.

Bindningstid
Om inget nytt produktionsavtal tecknas vid avtalstidens
utgång inträder Mälarenergis rena mottagningsplikt utan
ersättning. Information om att Avtalet löper ut meddelas av
Mälarenergi 60-90 dagar innan avtalstidens slutdatum.
Vid händelse om Kund inte tecknar nytt förbrukningsavtal
när detta löper ut, upphör produktionsavtalet att gälla från
slutdatumet för förbrukningsavtalet.

Uppsägning i förtid av produktionsavtal
Vid uppsägning i förtid av produktionsavtalet gäller en
månads ömsesidig uppsägningstid. Vid Kundens förtida
uppsägning skall den göras skriftligen av Kund till
Kundcenter.

Medlemskap i medlemsförening
Kunden ansvarar för att i god tid säga upp medlemskap i
medlemsföreningen som upphandlar el, till exempel
Kundkraft, så att kunden säkerställer att kraven under
punkten Förbrukningsavtal (se ovan) uppfylls.

