Tilläggsavtal BRF
Avseende Utellus:s (org.nr 556667-4916) köp av mikroproducerad el

Ange installationsdatum
Observera att avtalet ej kan tecknas innan produktionsanläggningen är installerad

Namn på föreningen*

Org.nr*

Kontaktperson*

Leverans- /anläggningsadress*

Telefon*

Postnummer och ort*

E-post*

Fakturaadress, inklusive postnummer och ort (om annan än ordinarie)*

AnläggningsID produktionsanläggning (18 siffror)*
Detta är ej samma ID som er förbrukningsanläggning. Ta hjälp av er installationsbekräftelse eller
kontakta ert nätbolag för att få reda på produktionsanläggningens ID
*Obligatorisk uppgift

Vi är momspliktiga och på avtalad ersättning för såld el och eventuella elcertifikat och ursprungsgarantier tillkommer därför moms
Vi är momsbefriade och ersättning för såld el och eventuella elcertifikat och ursprungsgarantier ska därmed exkludera moms

Vi vill sälja elcertifikat och ursprungsgarantier till Utellus (välj ett alternativ nedan)
A. Vi får idag inga elcertifikat eller ursprungsgarantier och vill ha hjälp med ansökan (bifoga Fullmakt BRF).
Observera att Utellus debiterar en uppläggningsavgift på 800 kr ink. moms som kommer att debiteras på er förbrukningsfaktura
B. Vi har redan elcertifikat och ursprungsgarantier och sätter själv upp en automatisk överföring till Utellus för försäljning av
elcertifikat och ursprungsgarantier
Vårt kontonummer hos Cesar är
Vi tecknar härmed tilläggsavtal enligt ovan och godkänner samtidigt avtalsvillkoren för egenproducerad el (samt elcertifikat och
ursprungsgarantier i de fall det har gjorts som tillval)

Utellus AB, org.nr 556667-4916, box 2299, 103 17 Stockholm, telefon 0771 818 700, e-post sol@utellus.se, www.utellus.se

Villkor för försäljning av egenproducerad el från BRF till Utellus AB
1.
1.1
1.2
1.3

Inledande bestämmelser
Dessa försäljningsvillkor avser försäljning av egenproducerad el från förnybara energikällor i Sverige till Utellus AB.
Dessa försäljningsvillkor gäller tills vidare. Utellus AB har rätt att införa ändringar i dessa försäljningsvillkor. När Utellus AB inför sådana ändringar får de nya
villkoren börja tillämpas förrän tidigast två månader efter att särskilt meddelande om ändringarna har skickats till Elproducenten.
I dessa försäljningsvillkor avses med
Elproducent: Företaget som producerar förnybar el och som säljer sin överproduktion av el till Utellus AB för ändamål som faller utanför näringsverksamheten.
Elnätsbolag: Det bolag som äger elnätet i det nätområde där Elproducenten har sin anläggning.
Elproduktion: Överskott av egenproducerad el från solkraft eller vindkraft.
Avtalet: Det avtal om försäljning av egenproducerad el som ingåtts mellan Elproducenten och Utellus AB.

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Förutsättningar för försäljning av egenproducerad el
Elproduktion ska ske från förnybar solkraft eller vindkraft.
Elproducenten ska ha en produktionsanläggning som är installerad av behörig elektriker och inkopplad av sitt Elnätsbolag.
För att få sälja sitt överskott av producerad el ska Elproducenten vara kund hos Utellus AB på sin konsumtionsanläggning.
Elproducenten ska ha en elmätare som mäter förbrukning och produktion timvis.
Elproducentens produktionskapacitet får maximalt uppgå till 43,5 kW och uttagets säkringsstorlek får maximalt vara på 63 A.
Start av tjänsten sker enligt samma förutsättningar som en vanlig förbrukningsanläggning, för närvarande i enlighet med EL 2012N.

3.
3.1
3.2

Övrigt
Eventuella skatter och avgifter relaterade till Elproduktionen ska betalas av Elproducenten.
Ersättningen för Elproduktionen utgörs av Nord Pools volymvägda spotpris med ett avdrag om 2 öre per kWh samt eventuell moms. Det är säljarens ansvar att ha kontroll
över eventuell skyldighet att ta ut och redovisa moms samt att löpande hålla Utellus AB informerad om momsplikt föreligger eller ej.
Ersättning för överproduktionen sker via självfaktura.
Om inte annat avtalats upphör Avtalet senast 14 dagar efter skriftlig uppsägning.
Avtalet utgör ett tilläggsavtal. Utöver dessa villkor gäller i tillämpliga delar, vid var tid gällande, Avtalsvillkor Utellus AB Elkundsavtal för näringsidkare.
Avgifter och tillkommande kostnader som beror på ändring av lag eller författning, myndighetsbeslut eller tredje part ska bekostas av Elproducenten.

3.3
3.4
3.5
3.6

Villkor för försäljning av elcertifikat (EC) och ursprungsgarantier (UG)
från BRF till Utellus AB
1.
1.1
1.2
1.3

Inledande bestämmelser
Dessa försäljningsvillkor avser försäljning av EC och UG till Utellus AB.
Dessa försäljningsvillkor gäller tills vidare. Utellus AB har rätt att införa ändringar i dessa försäljningsvillkor. När Utellus AB inför sådana ändringar får de nya
villkoren inte börja tillämpas förrän tidigast två månader efter att särskilt meddelande om ändringarna har skickats till Elproducenten.
I dessa försäljningsvillkor avses med
Elproducent: Företag som producerar förnybar el som är berättigad till elcertifikat för sin produktion för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.
Elnätsbolag: Det bolag som äger elnätet i det nätområde där Elproducenten har sin anläggning.
Elproduktion: Egenproducerad el från solkraft eller vindkraft.
Avtalet: Det avtal om försäljning av egenproducerad el som ingåtts mellan Elproducenten och Utellus AB med tilläggsval försäljning av EC och UG.

2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Förutsättningar för försäljning av elcertifikat och ursprungsgarantier
Elproduktion ska ske från förnybar solkraft eller vindkraft.
Elproducenten ska ha en produktionsanläggning som är installerad av behörig elektriker och inkopplad av sitt Elnätsbolag.
För att få sälja sina EC och UG ska Elproducenten vara kund hos Utellus AB på sin konsumtionsanläggning och sin produktionsanläggning.
Start av tjänsten sker efter ingått avtal och första försäljning sker efter tilldelning och överföring av EC och UG.
Om anläggningen säljs, nedmonteras eller ändrar installerad effekt åligger det Elproducenten att omedelbart informera Utellus AB om förändringen.

3.
3.1
3.1.1
3.1.2

Allmänt
Elcertifikat
Eventuella skatter och avgifter relaterade till elcertifikatstilldelning och certifikatkonto ska betalas av Elproducenten.
Ersättningen för EC utgörs av Svensk Kraftmäklings rapporterade spotpris enligt sista handelsdagen i varje månad (monthly spot close price) reducerat
med 10% samt eventuell moms. Det är Elproducentens ansvar att ha kontroll över eventuell skyldighet att ta ut och redovisa moms samt att löpande hålla Utellus AB
informerad om momsplikt föreligger eller ej.
3.1.3 Ersättning för EC sker via självfaktura följande månad (samma självfaktura som för elproduktionen).
3.2 Ursprungsgarantier
3.2.1 Eventuella skatter och avgifter relaterade till UG för el och certifikatkonto ska betalas av Elproducenten.
3.2.2 Ersättningen för UG utgörs av gällande pris den månad då UG överförs från säljarens cesarkonto till köparens cesarkonto reducerat med 10%, samt eventuell moms.
Försäljning av UG sker en gång per halvår. Det är säljarens ansvar att ha kontroll över eventuell skyldighet att ta ut och redovisa moms samt att löpande hålla Utellus AB
informerad om momsplikt föreligger eller ej.
3.2.3 Ersättning för UG sker via självfaktura följande månad (samma självfaktura som för elproduktionen).
3.3 Övrigt
3.3.1 Om inte annat avtalats upphör Avtalet senast 14 dagar efter det att Elproducenten sagt upp avtalet. Elproducenten har rätt att antingen skriftligen eller muntligen säga
upp Avtalet. Vid muntlig uppsägning räknas uppsägningstiden från det att Utellus AB har skickat en skriftlig bekräftelse till Elproducenten.
3.3.2 Avtalet utgör ett tilläggsavtal. Utöver dessa villkor gäller i tillämpliga delar, vid var tid gällande, Avtalsvillkor Utellus AB Elkundsavtal.
3.3.3 Avgifter och tillkommande kostnader som beror på ändring av lag eller författning, myndighetsbeslut eller tredje part ska bekostas av Elproducenten.

