
@Göteborg Energi 

Villkor (sida 1 av 2) 

1. Avtalets omfattning 

1.1 Elnätsföretaget ska på ovan angiven anläggningsadress 

ansluta Producentens elektriska anläggning och möjliggöra för 
inmatning av el från anläggningen på villkor som anges i detta 
avtal jämte bilagor. 

1.2 För anslutning och överföring gäller vad som anges i vid 
varje tidpunkt gällande Allmänna avtalsvillkor för anslutning av 
elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till eller från 
sådana anläggningar, för närvarande Nät 2012 N (rev). 

1.3 Om awikelse föreligger mellan detta avtals huvudtext och 
Allmänna avtalsvillkor, gäller huvudtexten. 

2. Inmatning av aktiv effekt 

2.1 Överföring och anslutning omfattar rätt för Producenten att 
mata in el vid anslutningspunkt för 0,4 kV enligt punkt 2.2 
nedan. 

2.2 Anläggningens produktionskapacitet, möjlig produktion av 
aktiv inmatad effekt i anslutningspunkt enligt 
installationsmedgivandet, får aldrig överstigas. Om Producenten 
avser att utöka anläggningens produktionskapacitet ska detta 
föregås av en anmälan till Elnätsföretaget. 

2.3 Inmatning av aktiv effekt utöver vad som ovan angetts i 
punkt 2.2 utan att en särskild överenskommelse ingåtts, 
behandlas som överskridande av avtalad inmatad aktiv effekt. 
Producenten är skyldig att omedelbart efter anmodan från 
Elnätsföretaget begränsa den inmatade effekten till avtalat 
värde om Elnätsföretaget bedömer att så ska ske. 

3. Inmatning av reaktiv effekt 

3.1 Inmatning av reaktiv effekt medges normalt ej. 

4. Anslutningspunkt och spänning 

4.1 Inmatning av aktiv effekt sker efter elmätare i fastigheten på 
ovan angiven anläggningsadress. 

Göteborg Energi Nät AB 

Box 53 

401 20 Göteborg 

En del av Göteborg Stad 

Besöksadress: 

Johan Willins gata 3 

Göteborg 

5. Anläggning 

5.1 Ägogränsen och driftgränsen mellan parternas anläggningar 
går vid anslutningspunkten. 

5.2 Producenten ska kostnadsfritt upplåta sådant utrymme och 
anordningar för den utrustning, som behövs för anslutning och 
betjäning av de för anslutningen erforderliga anläggningarna. 

5.3 Elnätsföretaget ska efter samråd med Producenten lämnas 
fritt tillträde till de av Producentens och Elnätsföretagets 

anläggningar som krävs för Elnätsföretagets driftåtgärder, 
mätaravläsning och annat arbete. Elnätsföretaget ska vidare 
hållas fortlöpande informerad om vem som är ansvarig 
driftledare, om sådan finnes, för Producentens anläggning. 

6. Rapportering 

6.1 Rapportering av mätdata sker i samband med fakturering. 

7. Fakturering och betalning 

7.1 Elnätsföretaget debiterar Producenten för nättjänster i 
enlighet med vid var tid gällande prislista som tillämpas av 
Elnätsföretaget. 

7.2 Betalning ska vara mottagaren tillhanda senast på den i 
Elnätsföretagets faktura angivna förfallodagen, vilken infaller 
tidigast 30 dagar efter det att fakturan avsänts. 

7.3 Elnätsföretaget ersätter Producenten för inmatad el i enlighet 
med vid var tid gällande prislista som tillämpas av Elnätsföretaget. 
Utbetalning sker till av Producenten angivet konto. 

7.4 Producenten ger Elnätsföretaget, eller den som 
Elnätsföretaget sätter i sitt ställe, i uppdrag att upprätta faktura 
(s.k. självfaktura) för den inmatning av el som sker till 
Elnätsföretagets elnät. 

7.5 Producenten ska återkomma med eventuella invändningar på 
självfakturans innehåll inom 20 dagar från fakturadatumet. I annat 
fall anses Producenten ha godkänt självfakturans innehåll. 

7.6 Producenten ska tillse att Elnätsföretaget alltid har korrekt 
kontonummer för insättning av självfakturabeloppet. 

7.7 Producenten ska meddela Elnätsföretaget om Producenten är 
momsredovisningsskyldig eller ej. 

7.8 Till villkoren enligt prislistan för småskalig produktion enligt 
punkt 7.1 och punkt 7.3 ovan, kan skatter och andra avgifter eller 
pålagor, som Elnätsföretaget kan åläggas att betala eller uppbära 
av Producenten, tillkomma. 
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@Göteborg Energi 

Villkor (sida 2 av 2) 

8. Avtalets löptid 

8.1 Avtalet löper tills vidare och kan sägas upp av någondera 

parten med iakttagande av två månaders uppsägningstid. Särskild 

grund ska föreligga vid uppsägning från Elnätsföretagets sida. 

Uppsägningen ska ske skriftligen. 

9. Avtalsöverlåtelse 

9.1 Detta avtal får överlåtas utan Producentens samtycke till 

Elnätsföretaget närstående företag. 

10. Avtal med elhandelsföretag 

10.1 Avtalet för småskalig produktion kräver att Producenten har 

avtal med ett Elhandelsföretag om försäljning av Producentens 

överskottsel som matas in på elnätet. Information om 

Elhandelsföretag finner ni bl.a. på Energimarknadsinspektionens 

webbplats, www.ei.se. Om Producenten vill byta Elhandelsföretag 

rekommenderas att kontakt tas med något av de Elhandelsföretag 

som finns på marknaden. 

10.2 Producentens val av Elhandelsföretag avseende försäljning 

av Producentens överskottsel ska utan dröjsmål meddelas 

Elnätsföretaget. 
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11. Tekniska krav 

11.1 Vid elavbrott på Elnätsföretagets anslutande elledningar, 

ansvarar Producenten för att produktionsanläggningen aldrig 

kan mata in el på de spänningslösa elledningarna. 

11.2 Producenten ansvarar för att den särskilda märkning på 

mätarskåpet, som visar att det finns en produktionsanläggning 

kvarstår. 

11.3 Producenten ansvarar för att produktionsanläggningen 

uppfyller de krav som angetts i installalionsmedgivandet och 

EUförordningen "2016/631 •. 

12. Ändringar 

12.1 Utöver i de fall som anges i Allmänna avtalsvillkor, punkt 

9, kan detta avtal ändras utan föregående uppsägning, om 

sådan förändring är påkallad med hänsyn till nya eller ändrade 

villkor från myndighet eller innehavare av överliggande nät. 
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