Bekräftelse tilläggstjänst Solbanken

Avtalet omfattar överskottsproduktion av el från en solcellsanläggning för
eget bruk och gäller endast elproduktionsanläggningar som är anslutna till
elnätet och omfattas av ett abonnemang avseende både inmatning och uttag
av el.
Avtalets giltighetstid och uppsägning
Vid uppsägning av avtalet betalas saldot i Solbanken ut via en slutfaktura.
Energivolym
Avtalad lagringstjänst, Solbanken, omfattar producentens hela
överskottsvolym under perioden 1 april-30 september.
Prissättning
Priset för producerad el bestäms av Borlänge Energi. Den el som lagras i
Solbanken prissätts vid produktionstillfället. För lagringstjänsten tar
Borlänge Energi ut en avgift på 25 kr per månad inklusive moms.
Skattereduktion
Eventuell skattereduktion påverkas ej av detta avtal.
Producentens åtaganden
Producenten förbinder sig att leverera den totala överskottsproduktionen
som matas in från producentens inmatningspunkt i perioden 1 april-30
september. Producenten förbinder sig vidare att under avtalets giltighetstid
inneha ett giltigt elleveransavtal med Borlänge Energi för
förbrukningsanläggningen på samma anläggningsadress. Producenten åtar
sig att teckna separat avtal om inmatning med det elnätsföretag vars elnät
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producenten är ansluten till, samt svarar för alla kostnader som är hänförliga
till detta.
Borlänge Energis åtaganden
Borlänge Energi förbinder sig att lagra den överskottsproduktion som matas
in från producentens inmatningspunkt i perioden 1 april-30 september samt
fördela ut motsvarande volym till producenten under perioden 1 oktober-31
mars jämnt med lika många kWh per månad i hela perioden. Borlänge
Energi ska vidare ersätta producenten för eventuell överskottsproduktion
under perioden 1 oktober-31 mars enligt Borlänge Energis ersättningsnivå.
Mätning av producentens inmatning av överskottsproduktion, samt
förbrukning, skall ske genom timvis mätning och utförs och rapporteras av
det elnätsföretag vars elnät producenten är ansluten till.
Utbetalning
För eventuell överskottsproduktion av el under vinterhalvåret ersätts
producenten med gällande pris vid produktionstillfället. Fakturan baseras på
de mätvärden avseende leverans av el som redovisas av nätägaren till
vilkens nätinmatning sker. Utbetalningar görs månadsvis.

