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AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EGENPRODUCERAD SOLEL (PRODUKTION) TILL  
FALKENBERG ENERGIHANDEL AB (nedan kallad FEHAB) 2022.1. Giltigt fr.om. 2022-01-01. 
 
 
1 Inledande bestämmelser 

1.1 Dessa avtalsvillkor avser försäljning av egenproducerad överskottsel från solenergi (produktion) till 

FEHAB. 

1.2 Dessa avtalsvillkor gäller från och med 2022-05-06 och tillsvidare. FEHAB har rätt att ändra i dessa 

avtalsvillkor. Ändringar meddelas Elproducenten en (1) månad innan ändringen träder i kraft. 

1.3 I dessa avtalsvillkor avses med Elproducent: Näringsidkare/konsumenten som producerar solel och 

säljer överskottet av sin egenproducerade el till FEHAB. Elnätsbolag: 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 elnätsbolag. 
2.2 Elproduktionen måste vara förnybar solel.  
2.3 Elproduktionen måste mätas timvis. 
2.4 Avtalet har en ömsesidig uppsägningstid på en (1) månad. Avtalet upphör automatiskt då 

producentens elhandelsavtal upphör. 
2.5 För att få sälja sitt överskott måste Elproducenten vara elhandelskund hos FEHAB på sin 

konsumtionsanläggning. 
2.6 Moms och skatt redovisas av Elproducenten i det fall producenten är moms- eller skattepliktig för 

inkomsten av försäljningen. 
2.7 Ersättningen för elproduktionen baseras på den nordiska elbörsen Nordpools timspot elpriser för det 

elområde anläggningen tillhör. Avdrag framgår av avtalsbekräftelsen. 
2.8 Ersättning ursprungsgarantier är marknadsvärdet i öre/kWh och månad.  
2.9 Ersättning för produktionen krediteras på samma faktura som konsumtionen debiteras.  
2.10 Vid försäljning av ursprungsgarantier till FEHAB krävs en påskriven fullmakt till Energimyndigheten. 

Fullmakt skickas separat från FEHAB till kund. FEHAB skickar in fullmakt till Energimyndigheten. 
2.11 Önskar kund hjälp med ansökan om konton hos Energimyndigheten för ursprungsgarantier tillkommer 

en administrativ engångsavgift för detta på 160 kr exkl moms.  
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