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Falkenberg Energihandel AB:s (FEHAB) avtalsvillkor vid försäljning av egenproducerad solel.  

Gäller från och med 2023-05-01. 
 

1 Avtalets omfattning 

Avtalet omfattar FEHAB:s köp av egenproducerad 

överskottsel av förnybar energikälla sol (”överskottsel”) 

från konsumenter/näringsidkare som har installerat en 

elproduktionsanläggning i första hand för eget bruk 

(”Säljare”). Avtalet gäller endast 

elproduktionsanläggningar som är anslutna till elnätet 

och omfattas av ett abonnemang avseende inmatning och 

uttag av el. 

 

2 Avtalets ingående giltighet 

Detta avtal (”Avtalet”) är giltigt från den dag FEHAB 

bekräftat avtalet, vilket sker genom att Säljaren skickas en 

avtalsbekräftelse (elektroniskt eller via papper). Avtalet 

gäller tillsvidare och får sägas upp av bägge parter med en 

ömsesidig uppsägningstid på en månad (30 dagar). 

FEHAB:s köp av överskottsel enligt avtalet påbörjas 

normalt från det datum som bägge parter kommit 

överens om, dock under förutsättning att Säljaren lämnat 

fullständiga och korrekta uppgifter till FEHAB. 

 

3 Säljarens åtaganden 

Säljaren förbinder sig att sälja och leverera hela sin 

överskottsel som matas in från Säljarens 

inmatningspunkt. Säljaren förbinder sig att ha ett giltigt 

elhandelsavtal med FEHAB avseende hela 

förbrukningsbehovet på den anläggningsadress från 

vilken överskottsproduktionen matas in. Med hela 

förbrukningsbehovet avses den el som kunden faktiskt tar 

ut från elnätet på anläggningsadressen. Avtalet upphör 

automatiskt då Säljarens elhandelsavtal upphör. Säljaren 

åtar sig att teckna separat avtal om inmatning med det 

elnätsföretag vars elnät Säljaren är ansluten till. Säljaren 

svarar för alla kostnader som är hänförliga till detta. I det 

fall Säljaren är eller under avtalets löptid blir 

momsregistrerad är det Säljarens ansvar att omgående 

meddela FEHAB det tilldelade momsregistreringsnumret. 

I det fall Säljare upphör vara momsregistrerad är det 

Säljarens ansvar att omgående meddela FEHAB att så 

skett vid vilken tidpunkt momsregistreringen upphörde.   

 

4 Falkenberg Energihandel AB:s åtaganden 

FEHAB förbinder sig att köpa och mottaga Säljarens 

hela Överskottsproduktion som matas in från Säljarens 

inmatningspunkt. FEHAB åtar sig att agera som 

balansansvarig i enlighet med Svenska Kraftnäts regler för 

Säljarens elleverans till FEHAB från Säljarens 

elproduktionsanläggning. FEHAB svarar för att anmälning  

 

 

 

 

sker till Säljarens elnätsföretag om att FEHAB ska börja 

köpa och motta Säljarens Överskottsproduktion i 

Säljarens inmatningspunkt samt att FEHAB åtagit sig 

balansansvaret för denna.  

 

5 Mätning av Säljarens inmatning 

Mätning av Säljarens inmatning av Överskottsproduktion 

ska ske genom timvis mätning och utförs och rapporteras 

av det elnätsföretag vars elnät Säljaren är ansluten till. 

 

6 Elpris och ersättning 

FEHAB ersätter endast Säljaren för den mängd inmatad el 

som elnätsföretaget har rapporterat till FEHAB. FEHAB 

betalar ut en ersättning till Säljaren per kWh som framgår 

av avtalsbekräftelsen. FEHAB har rätt att fakturera 

Säljaren för balansavgifter och kostnader till Svenska 

Kraftnät (SVK). I de fall där Säljaren inkluderar försäljning 

av ursprungsgarantier (”UG”) och elcertifikat till FEHAB 

framgår ersättningen för UG och elcertifikat i 

avtalsbekräftelsen. Är Säljaren momsregistrerad hos 

Skatteverket inkluderas moms i ersättningen. Säljaren 

ansvar för att meddela FEHAB om man är 

momsregistrerad eller ej. 

 

7 Skatter och övriga avgifter 

Säljaren svarar för betalning av alla eventuella skatter 

eller avgifter som är hänförda till försäljningen av 

överskottsproduktionen.  

 

8 Fakturering och betalningsvillkor 

FEHAB:s köp av överskottsproduktion enligt Avtalet 

kommer att självfaktureras och samfaktureras med 

Säljarens elhandelsavtal för elleveransen till 

anläggningsadressen och omfattas med undantag för vad 

som framgår av denna punkt, av samma betalningsvillkor 

som gäller för Säljarens elhandelsavtal med FEHAB. 

Självfakturering sker genom att ersättning för 

överskottsproduktionen dras av från slutsumman på 

FEHAB:s faktura avseende Säljarens elhandelsavtal med 

FEHAB. Om ersättningen för FEHAB:s köp av 

överskottsproduktion vid ett faktureringstillfälle 

överstiger det belopp Säljaren ska betala avseende 

elleveransen kommer överskjutande belopp antingen 

betalas ut till Säljaren i samband med fakturering eller 

placeras so ett avdrag på Säljarens nästkommande 

faktura. 

 

9 Avtalsöverlåtelse 

 Säljaren har inte rätt att överlåta detta Avtal på annan 

under avtalets giltighetstid.  
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10 Villkorsändring   

Om inte annat överenskommits har FEHAB rätt att ändra 

pris enligt punkt 6 i Avtalet samt avtalsvillkor under 

förutsättning att Säljaren underrättas om ändringarna n 

månad (30 dagar) i förväg.  

 

11 Force majeure 

Part är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet 

väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte 

råder över. Som hinder räknas krig, myndighetsbeslut, 

störningar i allmänna transportväsendet, extrema 

väderleksförhållanden eller annan händelse av 

exceptionell karaktär som väsentligt inverkar på avtalets 

fullgörande och som part inte kunnat förutse och vars 

menliga inverkanpart inte rimligen kunnat undanröja. 

 

12 Förtida upphörande m.m 

Avtalet grundar sig på de uppgifter som Säljaren 

skriftligen eller på annat sätt lämnat till FEHAB. För det 

fall Säljaren lämnat felaktiga uppgifter i samband med 

avtalets ingående, eller för det fall förhållanden ändras 

utan föregående meddelande till FEHAB som medför en 

överträdelse av avtalet har FEHAB rätt att med omedelbar 

verkan säga upp avtalet samt av Säljaren utkräva 

ersättning för all ekonomisk skada som FEHAB orsakats 

därav. Detta gäller oaktat om Säljaren är ovetande om de 

omständigheter som ligger till grund för överträdelsen av 

avtalet. 

 

13 Ångerrätt 

Säljaren 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 Säljaren utöva 

ångerrätten ska Säljaren till leverantören skicka ett klart 

och tydligt meddelande om sitt beslut att frånträda 

Avtalet (t.ex. ett brev avsänt med post eller e-post). 

Säljaren kan alternativt använda den ångerblankett som 

FEHAB tillhandahåller, men Säljaren måste inte 

använda den. Säljaren kan också på FEHAB:s hemsida 

(www.falkenberg-energi.se) elektroniskt fylla i och 

”skicka” in standardblanketten för utövande av 

ångerrätten, eller lämna något annat otvetydigt 

meddelande. Om Säljaren väljer det här alternativet 

kommer FEHAB utan dröjsmål att på ett varaktigt medium 

(t.ex. med hjälp av e-post) bekräfta att vi tagit emot 

Säljarens beslut om att utöva ångerrätten. För att Säljaren 

ska hinna utöva ångerrätten i tid räcker det med att 

Säljaren sänder in sitt meddelande om att ångerrätten 

tänker tillämpas, innan ångerfristen gått ut. 

 

 

 

 

 

   

Verkan av utövad ångerrätt 

Om Säljaren ångrar Avtalet kommer ingen elleverans 

påbörjas. Om Säljaren bett att elleveransen ska påbörjas 

under den tidsfrist som Säljaren har ångerrätt och 

därefter ångrar Avtalet med FEHAB innan ångerfristen 

löpt ut, måste Säljaren för sin fortsatta elleverans ordna 

med ett annat elhandelsföretag. Annars riskerar Säljaren 

att bli till delad ett anvisat elhandelsföretag via sitt 

elnätsföretag. 
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