
 

AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EGENPRODUCERAD SOLEL TILL  

FALKENBERG ENERGIHANDEL AB (nedan kallad FEHAB) 2021.1, gäller från och med 2021-08-01 
 

1 Inledande bestämmelser 

1.1 Dessa avtalsvillkor avser försäljning av egenproducerad överskottsel från solenergi till FEHAB. 

1.2 FEHAB har rätt att ändra i dessa avtalsvillkor. Ändringar meddelas Elproducenten 30 dagar innan 

ändringen träder i kraft. 

1.3 I dessa avtalsvillkor avses med 

Elproducent: Konsumenten/Näringsidkare som producerar solel och säljer överskottet av sin 

egenproducerade el till FEHAB. 

Elnätsbolaget: Det bolag som äger elnätet i det nätområde där Elproducenten har sin anläggning. 

 

2  Avtal för försäljning av egenproducerad el till FEHAB 

2.1 Elproducenten ska ha en produktionsanläggning som är installerad av behörig elektriker och inkopplad 

av sitt nätbolag. 

2.2 Elproduktionen måste vara förnybar solel. 

2.3 Elproducentens anläggning får ha en effekt på maximalt 43,5 kW. 

2.4 Elproduktionen måste mätas timvis. 

2.5 Avtalet har en ömsesidig uppsägningstid på 30 dagar. Avtalet upphör automatiskt då producentens 

elhandelsavtal upphör. 

2.6 För att få sälja sitt överskott måste Elproducenten vara elhandelskund hos FEHAB på sin 

konsumtionsanläggning. 

2.7 Mängden köpt el skall överstiga mängden egenproducerad överskottsel under en tolvmånadersperiod.  

2.8 Eventuella skatter och avgifter relaterade till elproduktionen betalas av Elproducenten. 

2.9 Ersättning för produktion sker genom produkten MikroSol, MikroSol-UG eller MikroSol + som 

inkluderar elcertifikat och ursprungsgarantier. 

2.10 Ersättning för produktionen krediteras på samma faktura som konsumtionen debiteras.  

2.11  Elproducenten skall ha autogiro hos oss. 

2.12 Vid val av MikroSol-UG eller MikroSol + krävs en påskriven fullmakt från Energimyndigheten 

2.13 Önskar kund hjälp med ansökan hos Energimyndigheten för elcertifikat och/eller ursprungsgarantier 

tillkommer en administrativ engångsavgift för detta på 200 kr inklusive moms som faktureras när 

ansökan är beviljad och godkänd av Energimyndigheten.  

 

3  Ångerrätt  

  Du har rätt att frånträda detta avtal, utan att ange något skäl, inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 

dagar efter dagen då avtalet ingicks. Vill du utöva ångerrätten ska du till leverantören skicka ett klart 

och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt med post eller e-

post). Du kan alternativt använda den ångerblankett som vi tillhandahåller, men du måste inte 

använda den. Du kan också på vår hemsida, www.falkenberg-energi.se elektroniskt fylla i och ”skicka” 

in standardblanketten för utövande av ångerrätten, eller lämna något annat otvetydigt meddelande. 

Om du väljer det här alternativet kommer vi utan dröjsmål att på ett varaktigt medium (t.ex. med hjälp 

av e-post) bekräfta att vi tagit emot ditt beslut om att utöva ångerrätten. För att du ska hinna utöva 

din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om du tänker utöva ångerrätten, 

innan ångerfristen gått ut.  

  Verkan av utövad ångerrätt 

  Om du ångrar avtalet kommer ingen elleverans påbörjas. Om du bett att elleveransen ska påbörjas 

under den tidsfrist som du har ångerrätt och därefter ångrar avtalet med oss innan ångerfristen löpt 

ut, måste du för din fortsatta elleverans ordna med ett annat elhandelsföretag. Annars riskerar du att 

bli tilldelad ett anvisat elhandelsföretag via ditt elnätsföretag.  


