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1. Inledande bestämmelser 
1.1 Avtalet mellan Linde Energi Försäljning AB (nedan 
kallat ”LE”) och Kunden består av en avtalsbekräftelse 
och dessa avtalsvillkor (tillsammans kallat ”Avtalet).  
1.2 För Avtalets giltighet måste kunden ha ett 
elhandelsavtal med LE avseende leverans av el, detta 
eftersom avräkning kommer att ske mot 
elhandelsavtalet.  
1.3 LE har rätt att genomföra sedvanlig kreditprövning 
vilket kan leda till att Kundens beställning inte 
accepteras.  
 
2. Definitioner  
Solpark – Solhagen i Torphyttan. 
Solpanel – den eller de solpaneler som Kunden 
abonnerat.  
 
3. Avtalets ikraftträdande och tillträde 
3.1 Avtalet träder i kraft vid den tidpunkt som anges i 
avtalsbekräftelsen om kraven enligt punkt 1 i Avtalet är 
uppfyllda och Kunden har godkänts vid LE:s 
kreditprövning.  
3.2 Avtalet innebär att Kunden inte får någon fysisk 
tillgång till solparken/panelerna. Dessa kvarstår således i 
LE:s besittning under hela avtalsperioden.  
 
4. Avtalstid, pris och återbäringk 
4.1 Avtalets bindningstid uppgår till 3 år.  
4.2 En fast avgift för abonnemang av solpanelerna 
debiteras vid avtalets ingående. 
4.3 Maximalt 10 solpaneler per Kund kan tecknas, dock 
max 80 % av Kundens beräknade årsförbrukning. 
4.4 LE fakturerar Kundens hela elförbrukning. Eventuella 
avgifter och skatter samt moms tillkommer på den totala 
förbrukningen. Varje månad kommer återbäring ske med 
den el som solpanelerna producerat. Solpanelernas 
elproduktion baseras på hela solparkens faktiska 
produktion per månad uppdelat per panel.  
4.5 Ersättning för den el som solpanelerna producerat 
baseras på timspotpriser plus moms för aktuell 
produktionsmånad på den Nordiska elbörsen, Nord Pool, 
vid var tid solpanelerna har producerat el. 
4.6 Kostnaderna för driften av solpanelerna bekostas av 
LE. Inga övriga kostnader tillkommer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Uppsägning och flytt 
5.1 Vid uppsägning av Avtalet eller elhandelsavtal i förtid 
kommer ingen återbäring att utbetalas. Ersättning för 
den el som solpanelerna har producerat skall därmed 
anses som förfallet och Kunden har inte rätt till 
ersättning för detta. Kunden har inte rätt att återfå den 
avgift som Kunden fakturerats för sitt abonnemang. 
Solpanelerna och produktionsandelen tillfaller LE. 
5.2 Flyttar Kunden under pågående avtalstid kan detta 
Avtal följa med under förutsättning att Kunden behåller 
sitt elhandelsavtal med LE. 
 
6. Överlåtelse av avtal 
6.1 Avtalet får inte överlåtas utan medgivande från LE. 
LE 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 fullgöra sina skyldigheter enligt avtalet på ett 
tillfredsställande sätt.  
 
7. Force majeure  
7.1 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


