
GodEl i Sverige AB:s (”GodEl”) villkor för köp av 
mikroproduktion från privatpersoner och näringsidkare.
Gäller avtal tecknade fr.o.m. 2019-12-01

Inledande bestämmelser
Avtalet mellan GodEl och Säljaren avser köp av 
överskottsproducerad el (”Överskottsproduktion”) från förnybara 
energikällor såsom sol, vind eller vatten från privatpersoner som 
har installerat en elproduktionsanläggning. 
Avtalet gäller endast elproduktionsanläggningar som är anslutna 
till elnätet och omfattas av ett särskilt avtal avseende både 
inmatning och utmatning av el med en huvudsäkring om max 63 
A och som kan inmata en effekt om högst 43,5 kW.   
Avtalet omfattar endast Säljare vars årliga Överskottsproduktion 
understiger Säljarens årliga förbrukning av el på samma 
anläggningsadress. 

Avtalets giltighet och uppsägning
Avtalet är giltigt från den dag GodEl accepterat Säljarens anbud. 
GodEls köp av Överskottsproduktion enligt Avtalet påbörjas 
normalt från det datum som Parterna kommit överens om, dock 
under förutsättning att Säljaren lämnat fullständiga och korrekta 
uppgifter och fullgjort sina åtaganden enligt punkt 4. 
Avtalet med tillhörande avtalsvillkor löper tillsvidare. Båda Parter 
har rätt att säga upp Avtalet utan uppsägningstid. Vid Säljarens 
definitiva avflyttning upphör Avtalet att gälla. 

GodEls behandling av dina personuppgifter 
För att kunna uppfylla Avtalet med dig som Säljare och köpa el av 
dig behöver GodEl samla in och behandla dina personuppgifter 
i enlighet med informationen om GodEls behandling av 
personuppgifter som du hittar på godel.se/personuppgifter 
(“Integritetsskyddsinformationen”). 
Genom att sälja din Överskottsproduktion till GodEl accepterar 
du att GodEl behandlar dina personuppgifter i den utsträckning 
och på det sätt som beskrivs i Integritetsskyddsinformationen. 
Det är viktigt att du läser, förstår och säkerställer att du är OK 
med hur vi behandlar dina personuppgifter. För att du ska kunna 
sälja din Överskottsproduktion till GodEl behöver vi behandla 
dina personuppgifter enligt Integritetsskyddsinformationen. Du 
kan känna dig trygg med att vi alltid tar största möjliga hänsyn 
till din integritet och behandlar dina personuppgifter med stor 
försiktighet och omsorg. Du är alltid välkommen att kontakta oss 
på personuppgifter@godel.se om du har frågor i detta avseende 
eller vill göra dina rättigheter gällande.

Säljarens åtaganden 
Säljaren förbinder sig till att till GodEl försälja och leverera 
hela sin Överskottsproduktion som matas in från Säljarens 
inmatningspunkt. 
Säljaren förbinder sig att under Avtalets giltighetstid 
inneha ett giltigt Elhandelsavtal med GodEl avseende hela 
förbrukningsbehovet på den anläggningsadress från vilken 
Överskottsproduktionen matas in. 
Säljaren åtar sig att teckna ett separat avtal om inmatning med 
det elnätsföretag vars elnät Säljaren är ansluten till, samt ansvarar 
för alla kostnader som är hänförliga till detta. 
Säljaren ansvarar för betalning av alla skatter och avgifter som är 
hänförliga till försäljningen av Överskottsproduktionen. 
Säljaren är skyldig att registrera sig hos Skatteverket för 
momsbetalning om dennes momspliktiga omsättning överstiger 
30 000 kronor under beskattningsåret. 
I det fall Säljaren är momsregistrerad är det Säljarens ansvar att 
meddela GodEl det momsregistreringsnummer som Skatteverket 
tilldelat Säljaren. 
I det fall Säljaren är momsregistrerad men upphör att vara det 
ansvarar Säljaren för att meddela GodEl omgående att så skett 
och vid vilken tidpunkt momsregistreringen upphör. 

GodEls åtaganden 
GodEl förbinder sig att köpa och mottaga Säljarens 
hela Överskottsproduktion som matas in från Säljarens 
inmatningspunkt. 
GodEl ansvarar för att anmälan sker till Säljarens elnätsföretag 
om att GodEl ska börja köpa och motta Säljarens 
Överskottsproduktion i Säljarens inmatningspunkt samt att 
GodEl åtar sig hela balansansvaret för denna.  

Mätning av Säljarens inmatning 
Mätning av Säljarens inmatning av Överskottsproduktion ska 
ske genom timvis mätning och utförs och rapporteras av det 
elnätsföretag vars elnät Säljaren är ansluten till. 
Om Säljaren har anledning att förmoda att mätanordningen 
inte fungerar, att denna har registrerat annan inmatning än den 
verkliga eller att fel att har skett vid insamling av mätvärden så 
ska Säljaren utan dröjsmål kontakta det elnätsföretag vars elnät 
Säljaren är ansluten till. 
GodEl ersätter endast Säljaren för den inmatning som 
elnätsföretaget har rapporterat till GodEl.  

Elpris och ersättning 
Det elpris som GodEl har att erlägga för Överskottsproduktion 
enligt detta Avtal, beräknas och fastställs som det viktade 
medelvärde som bildas då det timvisa spotpriset på Nord Pool, 
för det elområde där Säljarens anläggning finns, sammanvägts 
med Säljarens timvisa inmatning av elproduktion på elnätet. 
I det fall Säljaren och GodEl har avtalat om ersättning för 
Ursprungsgarantier utgår och ersätts den årligen enligt vid var tid 
gällande prislista på godel.se/elavtal/solceller 
I det fall Säljaren och GodEl har avtalat om ersättning för 
Elcertifikat utgår och ersätts den årligen enligt vid var tid gällande 
prislista på godel.se/elavtal/solceller 

Fakturering och utbetalning 
GodEls köp av Överskottsproduktion enligt Avtalet kommer 
att självfaktureras. Om Säljaren är momsregistrerad kommer 
GodEl självfakturera Överskottsproduktion inklusive moms. Om 
Säljaren inte har meddelat GodEl om momsregistrering kommer 
självfaktureringen vara exklusive moms. 
Självfakturering och utbetalning sker, om inget annat har 
överenskommits, enligt den faktureringsperiod som valts för 
Elhandelsavtalet på samma anläggningsadress. 
Utbetalning sker till det bankkonto som Säljaren angivit till GodEl. 
Fakturabelopp under 40 kr betalas inte ut, utan överförs till nästa 
faktura. 
GodEl förbehåller sig rätten att för köp av Överskottsproduktion 
samfakturera denna med Säljarens elhandelsavtal för 
elleveransen till anläggningsadressen. Självfaktureringen sker 
då genom att ersättning för Överskottsproduktionen dras 
av från slutsumman på GodEls faktura avseende Säljarens 
elhandelsavtal med GodEl. Om ersättningen för GodEls köp 
av Överskottsproduktion vid ett faktureringstillfälle överstiger 
det belopp Säljaren ska betala avseende elleveransen kommer 
överskjutande belopp dras från nästkommande faktura. 

Övriga villkor
Om de förhållanden som framgår av punkt 1 i Avtalet inte längre 
föreligger, Säljaren inte fullgjort sina förpliktelser enligt punkt 4, 
eller om Säljaren på ett väsentligt sätt bryter mot något villkor 
i Avtalet har GodEl rätt att säga upp Avtalet till omedelbart 
upphörande. Vid sådan uppsägning äger inte Säljaren rätt till 
ersättning av GodEl på grund av uppsägningen. 
Om inget annat överenskommits har GodEl rätt att ändra priset 
enligt punkt 7 i Avtalet samt avtalsvillkor under förutsättning att 
Säljaren underrättas om ändringarna minst 60 dagar i förväg. 
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 och vars menliga 
inverkan Part inte rimligen kunnat undanröja. 
Om det under avtalsperioden sker förändringar till följd av ny 
eller ändrad lagstiftning, förordning, föreskrift eller beslut av 
myndighet, åtgärd av en tredje part med monopolliknande 
ställning, eller annan åtgärd av det allmänna, som påverkar 
GodEls åtagande enligt Avtalet, äger GodEl rätt att i motsvarande 
grad justera priset. 
För Avtalet gäller svensk lag. Tvister med anledning av Avtalet ska 
avgöras vid allmän domstol. 
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