
1. Inledande bestämmelser
1.1 Avtalet mellan Göteborg Energi Din El AB och 
Kunden består av en avtalsbekräftelse och dessa avtals-
villkor (tillsammans kallat ”Avtalet”). 
1.2 För Avtalets giltighet måste Kunden ha ett konsum-
tionsavtal med Göteborg Energi Din El AB avseende 
leverans av  Solcellsel, detta eftersom avräkning kom-
mer att ske, se p. 4.5 nedan. 
1.3 För Avtalets giltighet måste Kunden teckna tillvalet 
el från solkraft för hela sin elkonsumtion, detta 
eftersom abonnemang av solcellspaneler innebär egen 
elproduktion av solel.
1.4 Avtalet kan enbart tecknas för kunder med fast-, 
alternativt rörlig avtalsform för sitt elhandelsavtal och 
kan för närvarande inte kombineras med alternativa 
lösningar.
1.5 Göteborg Energi AB har rätt att genomföra sedvanlig 
kreditprövning vilket kan leda till att Kundens beställ-
ning inte accepteras.

2 Definitioner 
Solcellspanel – Den eller de solcellspaneler som 
Kunden abonnerat. 
Solcellsel – Den el som Kunden förbrukar genom sitt 
elhandelsavtal med el från solkraft som tillval.  
Solcellspark – Solcellsparken Nya Solevi i Säve

3 Avtalets ikraftträdande och tillträde
3.1 Avtalet träder i kraft vid den tidpunkt som anges i 
avtalsbekräftelsen om kraven i Avtalet är uppfyllda och 
Kunden har godkänts vid Göteborg Energi AB:s kredit-
prövning.
3.2 Avtalet innebär att Kunden inte får någon fysiskt 
tillgång till solcellsparken/panelerna. Dessa kvarstår 
således i Göteborg Energis besittning under hela avtals-
perioden.

4. Avtalstid, pris och avräkning 
4.1 Avtalets bindningstid uppgår till 5 år. 
4.2  En fast avgift för abonnemang av Solcellspanelerna 
debiteras vid avtalets ingående. Den fasta avgiften 
uppgår till 600 kr (inkl. moms)/panel. 

4.3 Maximalt 10 solcellspaneler per Kund kan tecknas, 
alternativt 80 % av Kundens uppskattade årskonsum-
tion, om 10 solcellspaneler resulterar i en elproduktion 
högre än 80 % av Kundens uppskattade årskonsum-
tion.
4.4 Solcellspanelernas elproduktion baseras på hela 
solcellsparkens faktiska produktion under året upp-
delat per panel. Uppskattad elproduktion är för närva-
rande ca 270 kWh/panel och år.
4.5 Göteborg Energi Din El AB fakturerar Kundens hela 
elförbrukning. Eventuella avgifter och skatter samt 
moms tillkommer på den totala förbrukningen. På 
Göteborg Energi Din El ABs faktura som skickas i 
februari varje år, med start det år efter Avtalet är 
ingånget, kommer avräkning ske med den el som 
Solcellspanelerna producerat. 
4.6 Ersättning för den el som Solcellspanelerna 
producerat baseras på föregående års timspotpris på 
den Nordiska elbörsen, Nord Pool, vid var tid solcel-
lerna har producerat el.
4.7 Utöver ersättning för el tillkommer även ersättning 
för ursprungsgarantier. Pris baseras på samma nivå 
som tillvalet el från solkraft ligger.
4.8 Förbrukar Kunden mindre Solcellsel än vad denne 
har producerat, sparas överskottet av ursprungsga-
rantier inte till nästkommande år. Ersättning kommer 
dock baseras på hela den volym Solcellspanelerna 
producerat.
4.9 Vid uppsägning av Avtalet eller elhandelsavtal i för-
tid kommer ingen avräkning att ske. Ersättning för den 
el som Solcellspanelerna har producerat skall därmed 
anses förfallet och Kunden har inte rätt till ersättning 
för detta.
4.10 Kostnader för drift av solcellspanelerna täcks 
genom att Göteborg Energi Din El AB behåller de elcer-
tifikat vilken den el som Solcellspanelerna producerat 
ger upphov till. Inga övriga kostnader tillkommer.

5. Uppsägning och flytt
5.1 Uppsägning av Avtalet kan inte ske under den tid 
som Avtalet gäller, dvs. under den tid som Kunden 
abonnerat Solcellspaneler. 
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5.2 Vid uppsägning av Avtalet i förtid, utan att grund till 
hävning föreligger, begår Kunden ett avtalsbrott. Kun-
den har vid ett sådant tillfälle inte rätt att återfå, den 
avgift som Kunden fakturerats för den eller de solcell-
spaneler som Kunden har abonnerat. 
5.3 Flyttar Kunden under pågående avtalstid kan detta 
Avtal följa med under förutsättning att Kunden behål-
ler sitt elhandelsavtal med  Göteborg Energi Din El AB. 

6. Överlåtelse av avtal 
6.1 Avtalet får inte överlåtas utan medgivande från 
Göteborg Energi Din El AB. Göteborg Energi AB har rätt 
att helt eller delvis överlåta avtalet till annat bolag inom 
samma koncern eller till tredje part som, själv eller 
genom underleverantör, rimligen kan förväntas full-
göra sina skyldigheter enligt avtalet på ett tillfredsstäl-
lande sätt.

7. 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 
eller annan händelse av exceptionell karaktär som 
väsentligt inverkar på avtalets fullgörande och som part 
inte kunnat förutse. Part som påkallar befrielse enligt 
bestämmelserna ovan skall utan dröjsmål underrätta 
andra parten.

Kontakta oss gärna!
Har du frågor om ditt abonnemang hittar du många frågor och svar på 
goteborgenergi.se/kundservice. Det går även bra att ringa oss på 031-62 62 62.


