
Villkor för Produktionsavtal, Näringsidkare (senast reviderad 2015-10-01)

1. AVTALETS INGÅENDE OCH
AVTALSDOKUMENTATION

1.1 Dessa villkor gäller för Produktionsavtal - 
näringsidkare, mellan Kund och Nordic Green 
Energy, enligt vilket Nordic Green Energy 
förbinder sig att köpa Kundens överskott av 
producerad energi. Avtal och villkor är gällande 
för angiven produktionsanläggning (anläg-
gnings-ID) enligt Produktionsavtalet.

1.2 Om kund har både produktions- och
konsumtionsavtal genom Nordic Green Energy 
gäller respektive villkor för respektive
anläggning. 

1.3 Dessa villkor kan vid var tid ändras av 
Nordic Green Energy under förutsättning att 
Kunden underrättas minst två (2) månader i 
förväg.

2. AVTALSPERIOD
2.1 Produktionsavtalets avtalstid framgår av
avtalet. Om inget slutdatum är angivet löper
avtalet tillsvidare utan uppsägningstid.

2.2 Startdatum för avtal ska vara tidigast 30
dagar efter avtalsingående, om inget an-
nat överenskommits. Kund ansvarar för att 
elnätsavtal för produktionsanläggningen har 
upprättats.

2.3 I det fall produktionsavtalet har en fast-
ställd avtalsperiod och av Kund avslutas i förtid 
utgår en brytkostnad om 1000 kronor.
Om anledningen är avflyttning enligt Skatte-
verkets definition tillkommer ingen bryt-
kostnad.

2.4  I det fall produktionsavtalet har en fast-
ställd avtalsperiod med slutdatum övergår 
avtalsformen till Anvisningsavtal, produktion 
om inget nytt avtal har ingåtts vid produktions-
avtalets utgående.

3. PRIS
3.1  Nordic Green Energy ersätter Kunden för
erhållet överskott (volym i kWh). Ersättningen
beräknas utifrån ett viktat medelvärde som
skapas då det timvisa spotpriset på Nord Pool
Spot, för det elområde där elproduktionsanläg-
gningen finns, sammanvägs med den timvisa
inmatningen av den överskjutande delen av
elproduktionen på elnätet.

3.2 Nordic Green Energy har rätt till adminis-
trativ avgift för hantering av produktion. I det 
fall Nordic Green Energy också har konsum-
tionsavtal med, till produktionsanläggningen, 
tillhörande anläggning utgår maximalt en 
administrativ månadsavgift för de två anläg-
gningarna. 

4. ELNÄTSAVGIFTER, ELCERTIFIKAT OCH
URSPRUNGSMÄRKNING

4.1 Elnätsavgifter omfattas inte av detta avtal. 
Kunden betalar elnätsavgifter direkt till nät-
bolaget.

4.2 Om kund önskar registrera anläggning för 
elcertifikat och ursprungsmärkning gäller vad 
som står i 4.3-4.6

4.3 Kund ansvarar för att anmäla anläggningen 
för godkännande av elcertifikat. Kund ansvarar 
också för att anmäla anläggningen för tilldel-
ning av ursprungsgarantier.
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4.4 Kund ansvarar för att anmäla kontoansvarig 
till Energimyndighetens kontoföringssystem 
för elcertifikat och ursprungsgarantier - Cesar. 
Kund ansvarar också för att anmäla under-
konto för elcertifikat och ursprungsgarantier 
till Nordic Green Energy. Nordic Green Energy 
lägger sedan upp underkonto på Energimyn-
dighetens kontoföringssystem – Cesar.

4.5 Kund ansvarar för att registrering av nöd-
vändiga uppgifter görs på Cesar, samt att au-
tomatisk överföring sker till Nordic Green Ener-
gys underkonto. I det fall Nordic Green Energy 
ombeds göra detta ska det ske genom fullmakt. 
Detsamma gäller för ursprungsmärkning.

4.6 Ersättning för överförda elcertifikat och 
ursprungsmärkning baseras på marknadspriset 
vid aktuell tidpunkt.

5. BETALNINGSVILLKOR
5.1 Nordic Green Energy ersätter mot avräkn-
ing enligt erhållen produktionsvolym från
nätbolaget. Ersättningen kommer kund till
godo löpande.

5.2 I det fall kund också har ett konsum-
tionsavtal dras överskottsersättningen mot 
förbrukningskostnaden. I sådant fall att hela 
fakturaperiodens ersättning överstiger för-

brukningskostnaden framflyttas tillgodohavan-
det till nästkommande förbrukningsfaktura för 
att där bli ett avdrag.

5.3 Utbetalning av ersättning för överskott un-
der pågående avtalsperiod kan göras på kunds 
anmodan. Sådan utbetalning görs kostnadsfritt 
till angivet bankkonto när beloppet uppgår till 
minst ettusen (1000) kronor. Om kund önskar 
få utbetalning på annat sätt eller om summan 
understiger ettusen (1000) kronor kan utbetal-
ning ske mot extra avgift.

5.4 Utbetalning av eventuellt innestående 
fordran efter avtalsslut sker kostnadsfritt till 
angivet bankkonto. Utbetalning sker enbart av 
belopp som överstiger 50 kronor.

6. AVTALSÖVERLÅTELSE
Kunden har inte rätt att överlåta avtalet på
annan part. Nordic Green Energy har dock rätt
att på oförändrade villkor överlåta avtalet på
annan part.

7. ÖVRIGA VILLKOR
Tvister rörande tolkningen och/eller tillämpnin-
gen av detta avtal ska avgöras enligt svensk lag
vid allmän domstol eller annan enligt för-
fattning behörig instans.
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