Villkor för inköp av solcellsproduktion från producent med konsumtionsavtal hos Nordic Green Energy
1.

Omfattning av villkor
1.1. Säljaren (”Producenten”) förbinder sig att tillhandahålla och Nordic Green Energy (”Köparen”) förbinder sig att ta emot Producentens produktion från
den/de anläggning/-ar som framgår av avtalet.
1.2. Köparen åtar sig balansansvar för avtalad produktionsanläggning.
1.3. Avtalet förutsätter att Producenten även har ett konsumtionsavtal med Köparen. Respektive avtal gäller för respektive affärsrelation.
1.4. Avtalet gäller för den period som framgår av avtalet. Startdatum framgår av avtalet. Om inget slutdatum är angivet löper avtalet tillsvidare med ömsesidig
uppsägningstid om 14 dagar.
1.5. Producenten ansvarar för att erforderligt nätavtal har upprättats.
1.6. I det fall avtalet har ett slutdatum och Producenten frånträder avtalet dessförinnan har Köparen rätt till ersättning för kostnader som uppstår med
anledning av förtida frånträde.
1.7. I det fall avtalet har ett slutdatum och Köparen fortsatt tar emot Producentens produktion därefter i enlighet med marknadens bestämmelser om
mottagarplikt övergår avtalsformen till ”Anvisningsavtal för mikroproduktion”.
1.8. Om Producenten önskar sälja elcertifikat eller ursprungsgarantier tillhörande produktionen ansvarar Producenten för att rätt konton upprättas för
överförande av sådana certifikat. Producenten ansvarar därefter för, efter godkännande från Köparen, att certifikat överförs till Köparens konto.
Ersättning för överförda certifikat sker enligt rådande marknadspriser vid aktuell tidpunkt.

2.

Ersättning och betalning till Producenten
2.1. Köparen ersätter Producenten för levererad kraft med den ersättning som regleras i avtalet.
2.2. Ersättningen beräknas på det överskott som Producenten har enligt de mätvärden som Köparen får från produktionsanläggningens nätägare. Köparen är
enbart skyldig att ersätta för faktiskt levererad och avräknad produktionsvolym tillställd köparen av Producentens nätbolag i enlighet med nätbolagets
rapporteringsskyldigheter.
2.3. Det spotpris som ligger till grund för ersättningen beräknas utifrån ett viktat medelvärde som beräknas utifrån timspotpriset på Nord Pool Spot (för det
elområde i vilket anläggningen ligger) i svensk valuta samt den timvisa inmatningen av överskjutande produktionsvolym.
2.4. Om Producenten har meddelat sig som momsregistrerad är ersättningen inklusive moms. Producenten ansvarar för att Köparen har rätt uppgift avseende
momsregistrering.
2.5. Om förutsättningarna för Köparens inköp skulle ändras, efter det att detta avtal har ingåtts, genom skatt eller avgifter härrörande ny lagstiftning eller
förordning, avgiftsbeslut eller annat beslut från Svenska Kraftnät, Nasdaq OMX, Nord Pool Spot, eller annan svensk myndighet, som tillför kostnader för
Köparen för inköpet och/eller balansansvaret, har Köparen rätt att justera ersättningen i enlighet med kostnadsökningen.
2.6. Ersättningen regleras månadsvis i efterskott och dras i första hand mot den kostnad Producenten har för konsumerad el i samma period. Beloppet
krediteras på aktuell förbrukningsfaktura.
2.7. Om ersättning för en avräkningsperiod överstiger kostnaden för konsumtion enligt 2.5 framflyttas tillgodohavandet till nästkommande
förbrukningsfaktura för att där regleras.
2.8. I det fall Producenten önskar få ersättning utbetald kan så ske på Producentens anmodan. Sådan utbetalning sker kostnadsfritt till av Producenten
angivet svenskt konto för belopp överstigande 100 kronor. Om Producenten önskar utbetalning på annat sätt eller om summan understiger 100 kronor
kan utbetalning ske mot extra avgift.

3.

Personuppgifter
3.1. Köparen behöver samla in och behandla personuppgifter om Producent som är konsument för att kunna ingå avtal om inköp av produktion.
Personuppgifterna behandlas i enlighet med Köparens Integritetspolicy. Du kan alltid läsa på vilket sätt Köparen behandlar dina personuppgifter på
hemsidan. Där återfinns information om vilka personuppgifter Köparen behandlar och för vilka ändamål detta sker; inklusive information om den rättsliga
grunden för behandlingen, uppgifternas lagringstid samt den enskildes rätt till information, rättelse, radering och att göra invändningar. Önskas tillgång
till informationen i annat format sker det i kontakt med Köparen.
3.2. Genom att ingå avtal om inköp av el bekräftar Producent som är konsument att man tagit del av informationen för hur Köparen behandlar
personuppgifterna. Producent som är konsument accepterar också att Köparen får behandla personuppgifter i den utsträckning och på det sätt som
beskrivs i Köparens Integritetspolicy.
3.3. Personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt detta avtal är Switch Nordic Green AB (organisationsnummer 556567-4347) med adress
Katarinavägen 20, 116 45, Stockholm.

4.

Ångerrätt
4.1. Konsument som tecknar avtal på distans eller utanför affärslokaler har enligt distansavtalslagen rätt att inom 14 dagar ångra sitt avtal. Ångerfristen börjar
gälla från den dag avtal ingåtts. För att ångra avtalet kan konsumenten kontakta Köparen, antingen via telefon eller epost och/eller med den
ångerblankett som bifogas detta avtal.

5.

Övriga villkor
5.1. Ändringar i ett tillsvidare löpande avtal kan ändras av Köparen under förutsättning att Producenten underrättats skriftligen minst två månader innan
ändringen träder ikraft.
5.2. Producenten har inte rätt att överlåta avtalet utan Köparens medgivande. I det fall Köparen under avtalsperioden kommer att ingå i en ny bolagsbildning
eller köpas av ett annat företag kan detta avtal överlåtas med oförändrade villkor utan Producentens medgivande. Detta förutsätter att Producenten inte
lider skada.
5.3. Eventuella tvister mellan Producent och Köpare ska i första hand ske i förhandling mellan parterna. Kvarstående tvist därefter ska avgöras i domstol.
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