
 
 
 
 
 

 
AVTAL OM KÖP OCH FÖRSÄLJNING  

AV ENERGI SAMT ELCERTIFIKAT 

 
mellan 

 [●] 
 

och 
 

[●] 
 

___________________________________  
 

avseende 
 

[PROJEKTNAMN] 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



 2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1. BAKGRUND OCH SYFTEN .....................................................................................3 

2. DEFINITIONER..........................................................................................................4 

3. AVTALSTID SAMT VILLKOR FÖR IKRAFTTRÄDANDE ................................10 

4. KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV  ENERGI OCH ELCERTIFIKAT ........................12 

5. FAST AVGIFT, RÖRLIG AVGIFT OCH CERTIFIKATSPRIS .............................13 

6. MÄTNING OCH FAKTURERING .........................................................................14 

7. GARANTIER ............................................................................................................16 

8. SKATTER OCH AVGIFTER ...................................................................................17 

9. ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING .........................................................17 

10. TILLSTÅND, AVTAL MED NÄTÄGARE.............................................................18 

11. BEFRIELSEGRUNDER ...........................................................................................19 

12. LIKVIDERING BALANSKONTO; KÖPARENS OPTION....................................19 

13. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER............................................................................20 

14. TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG ............................................................................22 

 
BILAGOR 
 
Bilaga A  Projektbeskrivning, Karta  
Bilaga B  Fast Avgift, Rörlig Avgift samt Certifikatspris 
Bilaga C  Leveranspunkt, Mätpunkt för mätning av Energi 
Bilaga D  Leveransprov, Fastställande av Abbonerad Effekt,  
Bilaga E  Drift och Underhållsplan 
Bilaga F  Turbinspecifikation och övriga specifikationer 
Bilaga G  Mätpunkt för mätning av vind 
Bilaga H  Obrukbar Vind 
Bilaga I  Vindeffektkurvan 
Bilaga J  Försäkringsvillkor Sakförsäkring 
Bilaga K  Försäkringsvillkor Ansvarsförsäkring 
Bilaga L  Tidplan 
Bilaga M  Kompensation till Köparen för Garantiavvikelse 
Bilaga N  [●] 
Bilaga O  [●] 
Bilaga P  [●]  



 3

 
Mellan [●](”Säljaren”), org nr 556[●]-[ ●], adress [●], och [●](”Köparen”), org nr 556[●]-[ 

●], adress [●] , har denna dag träffats följande 

 

AVTAL OM KÖP OCH FÖRSÄLJNING  

AV ENERGI SAMT ELCERTIFIKAT 

avseende 
[PROJEKTNAMN] 

 

 

1. BAKGRUND OCH SYFTEN 

 

1.1 Säljaren är ett projektbolag med enda syfte att projektera, finansiera, 

upphandla, låta bygga, i drift taga och driva en [havsbaserad] energianläggning 

med vind som kraftkälla i huvudsak i enlighet med bilagda projektbeskrivning 

(Bilaga A).  

 

1.2 Säljaren har ett intresse av att sälja Energi och Elcertifikat till ett på förhand 

bestämt pris och under en längre tidsperiod, och är villig att i enlighet med 

detta Avtal sälja energianläggningens hela  produktion av Energi och 

Elcertifikat. 

 

1.3 Produktionen av  Energi och  Elcertifikat på den svenska marknaden, där 

kraftkällan är den energimängd som finns i vind, är begränsad. 

 

1.3 Köparen har ett intresse av att köpa Energi och Elcertifikat från en 

energianläggning med utnyttjande av vind som kraftkälla till ett på förhand 

bestämt pris och under en längre tidsperiod och är villig att i enlighet med detta 

Avtal köpa energianläggningens hela  produktion av Energi och Elcertifikat.  
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1.4 Parterna har, med beaktande av de villkor som måste uppfyllas för avtalets 

ikraftträdande och med avsikt att bli bundna, ingått följande Avtal. 

 

2. DEFINITIONER 

 

 Följande uttryck och benämningar skall i detta Avtal ha följande betydelse: 

 

”Abbonerad Effekt” Avser den installerade effekt om ca [●] MW för 

vilken Köparen betalar Fast Avgift. Vad som utgör 

Abbonerad Effekt skall fastställas i samband med 

provdrift av Energianläggningen i enlighet med 

Bilaga D. 

 

”Accepterad Årsavvikelse” Avser den avvikelse i producerad och levererad 

volym Energi per år som av parterna har 

accepterats och som ger upphov till en debitering 

eller kreditering av Balanskontot. 

 

”Avtalet” Avser detta avtal och dess bilagor. 

 

”Avtalad Kapacitet” Avser den minsta produktionskapacitet i MW som 

Energianläggningen skall uppnå i enlighet med 

detta Avtal och som följer av punkten 7.4. 
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”Avtalad Leveransstart” Avser det datum vid vilket Energianläggningen 

omfattande minst [●] % av Avtalad Kapacitet har 

uppförts, leveransprov har utförts, testleverans har 

godkänts och leverans av Energi och Elcertifikat, 

efter meddelande från Säljaren, kan äga rum.  

 

”Avtalad Årlig Revision” Avser den tid för underhåll och reparationer av 

Energianläggningen eller delar därav och som 

följer av Underhållsplanen.  

 

”Avtalad Årsproduktion” 

 

Avser den volym Energi som parterna har avtalat 

skall produceras per år i Energianläggningen med 

hänsyn tagen till Accepterad Årsavvikelse och i 

förekommande fall Befrielsegrund. 

 

”Balanskontot” Avser det konto hos Säljaren för debitering och 

kreditering av Accepterad Årsavvikelse och som 

ger upphov till en kreditering vid Positiv Avvikelse 

respektive debitering vid Negativ Avvikelse. I 

samband med Avtalets upphörande skall 

Balanskontot likvideras och Avräkning ske såvida 

inte Köparen utnyttjar sin option enligt punkt 12.1. 
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”Befrielsegrund” Avser dröjsmål, avbrott i leverans, hinder eller 

annat förhållande som har sin grund i händelse 

utanför parts kontroll, såsom krig, allmän 

mobilisering, naturkatastrof, brist på tran-

sportmedel, haveri som inte beror på bristande 

underhåll, kabelbrott, allmän strejk, lockout och 

andra störningar på arbetsmarknaden, Obrukbar 

Vind, samt andra förhållanden som parten inte 

rimligen kunde ha räknat med vid Avtalets 

ingående och vars följder denne inte heller 

rimligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 

 

”Certifikatspris” Avser det pris i SEK per Elcertifikat som 

registreras på Köparens konto hos Svenska 

Kraftnät och som Köparen har att erlägga enligt 

punkten 5.3 och som närmare beskrivs i Bilaga B. 

 

”Driftplan” Avser den plan för driften av Energianlägg-

ningarna inklusive men inte begränsat till (i) 

revisions- och underhållsplanering och (ii) tidpunkt 

och längd på årliga avställningar. 

 

”Elcertifikat” Avser elhandelscertifikat i enlighet med lag SFS 

2003:113. 

 

”Energi” Avser elektrisk energi uttryckt i MWh producerad i 

Energianläggningen. 
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”Energianläggningen” Avser den energianläggning med vindkraft som 

enda kraftkälla som Säljaren skall projektera, 

finansiera, upphandla, låta bygga, i drift taga och 

driva och som närmare beskrivs i Bilaga A. 

  

”Ersättningskraft” Avser sådan Energi som Köparen respektive 

Säljaren köper på marknaden som ersättning för 

utebliven leverans om och när sådan utebliven 

leverans inte utgör en Accepterad 

 

Årsavvikelse eller annars i enlighet med detta 

Avtal. 

 

”Faktisk Leverans” Avser faktisk och av Nätägaren vid 

Leveranspunkten uppmätt leverans under ett visst 

kalenderår. 

 

”Fast Avgift” Avser den fasta avgift i SEK per MWh som 

Köparen skall erlägga enligt bilaga B. 

 

”Första Leveransdag” Avser den första dagen då leverans av Energi och 

Elcertifikat kan ske efter det att 

Energimyndigheten godkänt Energianläggningen. 
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”Garanterat 

Leveransdatum” 

Avser den [●] och utgör det datum efter vilket 

Köparen äger frånträda detta Avtal i enlighet med 

punkten 13.5 utan ersättningsskyldighet för 

Köparen. 

 

”Garanterad 

Årsproduktion” 

Avser den minsta mängd Energi i (GWh) som 

Säljaren garanterar kommer att produceras i 

Energianläggningen under ett kalenderår såvida 

inte sådan produktion omöjliggörs på grund av (i) 

Befrielsegrund, (ii) Köparen eller (iii) Nätägaren. 

   

”Justerad Tillgänglighet” Avser den tillgänglighet i % som Säljaren 

garanterar vad avser Energianläggningen och som 

justerats med beaktande av bl a Avtalad Revision 

och som framgår av punkten 7.2. 

 

 

   ”Konfidentiell Information” 
 

Avser all slags information – teknisk, kommersiell 

eller av annat slag – vare sig den är dokumenterad 

eller inte, med undantag av: 

 

a) information vilken är allmänt känd eller vilken 

kommer att bringas till allmän kännedom utan 

att något kontraktsbrott begåtts av den part som 

erhåller informationen; 

 

b) information som bevisats vara känd för en part 

före mottagandet av densamma från den andra 

parten; och  
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c) information som erhållits från tredje part eller 

som kommer att erhållas från en tredje part 

utan inskränkningar med avseende på 

användningen därav. 

 

”Köparen” Avser [●], org nr 556[●]-[●]. 

 

”Leveranspunkt” Avser den punkt där leverans av Energi från 

Säljaren till Köparen skall ske och som är närmare 

framgår av Bilaga C. 

 

”Negativ Avvikelse” Avser skillnaden mellan (i) Faktisk Leverans 

uttryckt i MWh producerad Energi ett visst år och 

(ii) Avtalad Årsleverans, där Faktisk Leverans 

understiger Avtalad Årsleverans.  

 

”Nominell Tillgänglighet” Avser sådan tillgänglighet i % som Säljaren 

garanterar vad avser Energianläggningen utan 

beaktande av tid för Avtalad Revision och som 

framgår av punkten 7.1. 

 

”Nätägare” Avser den som innehar nätkoncession för det 

område där Energianläggningen är belägen eller till 

vilket nät den är ansluten. 

 



 10

 

”Obrukbar Vind” Avser sådana vindförhållanden som har viss 

varaktighet och som parterna är eniga om 

omöjliggör produktion av Energi och som därför 

utgör Befrielsegrund, vilket närmare framgår av 

Bilaga H. 

 

”Positiv Avvikelse” Avser skillnaden mellan (i) Faktiskt Leverans 

producerad Energi ett visst år och (ii) Avtalad 

Årsleverans, där Faktisk Leverans överstiger 

Avtalad Årsproduktion. 

 

”Svenska Kraftnät” Avser Svenska Kraftnät AB, systemansvarig 

myndighet i Sverige. 

 

”Underhållsplan” Avser en mellan parterna avtalad plan för Avtalad 

Revision, avställning och underhåll av 

Energianläggningen. 

 

3. AVTALSTID SAMT VILLKOR FÖR IKRAFTTRÄDANDE 

 

3.1 Detta Avtal skall träda i kraft då villkoren enligt punkten 3.2 har uppfyllts och 

skall därefter vara gällande för en tid av [●] år från och med kl 00.00 på den 

Första Leveransdagen, såvida inte (i) Avtalet dessförinnan bringats till förtida 

upphörande enligt punkterna 13.4 och/eller 13.5 eller (ii) Avtalet därefter 

kommit att [förlängas genom att Köparen utnyttjat Köparens option enligt 

punkt 12.1.]  
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3.2 Sedan avtalet undertecknats av parterna skall följande villkor uppfyllas för att 

avtalet skall träda i kraft: 

 

(i) Beslut av styrelsen i [●] ;  

 

(ii) Beslut av styrelsen i [●]; 

  

   

3.3 Skulle ovannämnda villkor ej vara uppfyllda senast den [●] , skall detta Avtal 

vara utan verkan, utan ersättningsskyldighet för part.  

 

3.4 Detta Avtal förutsätter att Säljaren finansierar, uppför, idrifttar, äger och under 

Avtalet antingen själv eller genom underentreprenör driver och underhåller 

Energianläggningen i enlighet med den förprojektering, tekniska utvärdering 

och upphandling som Säljaren genomför i samråd med Köparen. Parterna är 

eniga om att Energianläggningen skall ha de specifikationer som framgår av 

Bilaga F vilka specifikationer också skall anges i de avtal som Säljaren 

kommer att ingå med leverantörer av Energianläggningen. Säljaren lämnar 

ingen garanti att sagda specifikationer kommer att innehållas av leverantörer 

men kommer, vid eventuell avvikelse från dessa specifikationer, att göra vad 

man rimligen kan för att eventuella avvikelser elimineras inklusive men inte 

begränsat till att kräva fullgörelse och rättelse i anledning av brott mot sagda 

specifikationer. Som en generell princip skall därvid gälla att (i) Säljaren skall i 

anledning av krav mot leverantörer inhämta Köparens råd samt (ii) eventuell 

ekonomisk kompensation såsom skadestånd och viten som Säljaren erhåller 

från leverantör skall i första hand användas till åtgärdande av bristfälligheter 

och i andra hand till att täcka Köparens förlust eller skada på grund av 

bristfälligheterna eller andra garantibrott, dock först sedan Säljarens egna 

kostnader i anledning av sådana krav mot leverantörer har blivit till fullo täckta 

av sådan ekonomisk kompensation. 
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4. KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV  ENERGI SAMT ELCERTIFIKAT   

 

4.1 Säljaren förbinder sig härmed i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal att 

från och med Första Leveransdagen och för en tid av [●] år därefter till 

Köparen tillhandahålla, och Köparen åtar sig att från och med Första 

Leveransdagen och för en tid av [●] år därefter abonnera på, mottaga och 

betala för all Energi och Elcertifikat tillhandahållen eller producerad vid eller 

genom Energianläggningen. 

 

4.2 Säljaren skall leverera all Energi som produceras vid Energianläggningen, 

förluster fram till och med Leveranspunkten borträknade, för leverans vid 

Leveranspunkten. Risken för att Energin går förlorad eller förändras till sin 

kvalitet eller kvantitet övergår från Säljaren till Köparen vid Leveranspunkten. 

Säljaren skall anses ha levererat den mängd Energi som uppmätts av 

[Nätägaren] vid Leveranspunkten. Äganderätten till Energin övergår från 

Säljaren till Köparen när Energin görs tillgänglig vid Leveranspunkten. 

 

4.3 Köparen skall med Nätägaren ingå nödvändiga avtal om transport av Energi 

från Leveranspunkten. Säljaren skall beträffande Energianläggning som ligger 

utanför koncessionspliktigt nät ingå nödvändiga avtal om rapportering av 

mätvärden med den Nätägare till vilken Energianläggningen är ansluten. 

 

4.4 Första Leveransdatum skall inträda under en tidsperiod mellan [●]  och [●] . 

Säljaren skall senast den [●]  och genom ett skriftligt meddelande till Köparen 

ange ett bindande tidsintervall om [●] månader inom vilket Första 

Leveransdatum skall äga rum. Säljaren skall senast den [●]  genom ett skriftligt 

meddelande till Köparen ange ett bindande tidsintervall om [●] månader inom 

vilket Första Leveransdatum skall äga rum. För det fall att Säljaren inte i rätt 

tid anger ett datum för Första Leveransdatum skall det sista datumet i ovan 

angivna tidsintervall utgöra Första Leveransdatum. 
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4.5 Säljaren skall verka för att planerade och oplanerade avbrott eller 

inskränkningar av leverans av Energi blir så kortvariga som möjligt. Den 

sammanlagda energimängd som ej blir levererad p g a oplanerade  avbrott eller 

inskränkningar som förväntas under ett kalenderår inte överstiga [●] MWh. 

Om dessa avbrott eller inskränkningar blir så omfattande att Säljaren under ett 

kalenderår inte förmår leverera Garanterad Årsproduktion, och detta inte beror 

på (i) Befrielsegrund (ii) Köparen eller (iii) Nätägaren skall Köparen äga rätt 

till kompensation enligt Bilaga M. 

 

4.6 Leverans av Energi får efter Första Leveransdagen inte avbrytas eller 

inskränkas av andra skäl än de som är hänförliga till (i) Befrielsegrund (ii) 

Avtalad Revision (iii) Köparen eller (iv) Nätägaren.  

 

4.7 Säljaren skall som certifikatberättigad producent enligt lag (2003:113) om 

elcertifikat snarast och senast i samband med provdrift av Energianläggningen 

ansöka om godkännande av Energianläggningen för erhållande av Elcertifikat. 

Rapport om den certifikatberättigade elproduktionen skall snarast och senast i 

samband med avslutande av provdrift inges till Svenska Kraftnät.    

 
4.8 Säljaren skall senast i samband med Första Leveransdatum underrätta Svenska 

Kraftnät om att [certifikatkontot överlåtits till Köparen alternativt att 

överlåtelse av framtida certifikat har ägt rum genom ingåendet av detta Avtal.] 

 

5.  FAST AVGIFT, RÖRLIG AVGIFT OCH CERTIFIKATSPRIS 

 

5.1 Den Energiavgift som Köparen skall erlägga för Energi under avtalstiden 

består av en fast del (Fast Avgift) och en rörlig del (Rörlig Avgift). Den Fasta 

Avgiften utgår oavsett om Köparen har möjlighet eller är villig att ta leverans 

av Energi vid Leveranspunkten och baseras på Energianläggningens fasta  

 kostnader inklusive kapitalkostnader och avskrivningar. Den Rörliga Avgiften 

utgår endast för den Energi som faktiskt produceras i Energianläggningen. 
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5.2 Den Fasta Avgiften är strukturerad för att möjliggöra långsiktig tredjeparts 

finansiering av Energianläggningen. Den Rörliga Avgiften är strukturerad för 

att tillskapa ett incitament för största möjliga årsproduktion av Energi vid 

Energianläggningen. Av Bilaga B framgår närmare på vilket sätt Fast Avgift 

och Rörlig Avgift fastställs respektive varierar med tiden. 

 

5.3 För Elcertifikat som registreras på konto hos Svenska Kraftnät skall Köparen 

till Säljaren betala Elcertifikatpris uppgående till [●] kronor per Elcertifikat 

som närmare framgår av Bilaga B. 

 

5.4 Om Säljarens kostnader för fullgörandet av Säljarens skyldigheter enligt 

Avtalet skulle ändras genom (i) särskild skatt, (ii) av myndighet föreskriven 

avgift inklusive men inte begränsat till avgift för kontoföring eller överföring 

av Elcertifikat, (iii) lagstiftning eller förordning eller annan åtgärd från det 

allmännas sida inklusive men inte begränsat till nya eller ändrade 

miljöavgifter, överföringsavgifter, produktionsskatter, nya krav vad gäller 

buller eller andra imissioner eller krav på utmärkning, krav på belysning, krav 

för transmission, krav för ökad säkerhet för sjöfarten eller luftfarten skall den 

Fasta Avgiften justeras med kostnadsändringen. 

 

 

6. MÄTNING OCH FAKTURERING  

 

6.1 Mätning av den Energi som levereras vid Leveranspunkten fullgörs av 

Nätägaren i enlighet med vad som gäller enligt lag och förordning och 

myndighets föreskrift (för närvarande Mätförordningen SFS 1999:716 samt 

STEMFS 2003:2) respektive de avtal som ingås med Nätägaren för detta syfte. 

 

6.2 Mätning av vind skall äga rum genom den vindmätare för registrering av 

vindförhållanden som Säljaren skall uppföra i samband med att  
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Energianläggningen uppförs och som skall ha kapacitet att tillhandahålla 

vinddata i realtid. Säljaren skall fortlöpande och till Köparen lämna 

information om vindförhållanden som uppmätts. Vinddata skall lagras av 

Säljaren. 

 

6.3 Köparen har rätt att på egen bekostnad och vid Energianläggningen installera 

eller låta installera en egen vindmätare för registrering av vindförhållanden. 

 

6.4  Säljaren skall debitera Fast Avgift kvartalsvis i efterskott. Köparen skall 

erlägga betalning till av Säljaren anvisat konto inom tjugoen (21) dagar efter 

erhållandet av faktura. Fakturan skall tillställas Köparen inte senare än tio (10) 

dagar efter slutet av det kvartal för vilken faktureringen gäller. 

 

6.5 Säljaren skall debitera Rörlig Avgiften månadsvis i efterskott i enlighet med 

mätning av Nätägaren. Köparen skall erlägga betalning till av Säljaren anvisat 

konto inom tjugoen (21) dagar efter erhållandet av faktura. Faktura skall 

tillställas Köparen inte senare än tio (10) dagar efter slutet av den månad för 

vilken faktureringen gäller. 

 

6.6 Säljaren skall efter varje kalenderår och senast den 15 januari påföljande år till 

Köparen överlämna en skriftlig redogörelse utvisande (i) Faktisk Levarans, (ii) 

Positiv respektive Negativ Avvikelse samt (iii) saldot på Balanskontot. För det 

fall att Köparen har något att erinra mot innehållet i denna redogörelse skall 

Köparen inom femton (15) dagar från det att han erhållit redogörelsen lämna 

skriftlig erinran till Säljaren utvisande dels vad Köparen anser vara felaktigt 

dels grunderna härför. 

 

6.7 Sker inte betalning i rätt tid är Köparen skyldig att betala dröjsmålsränta från 

förfallodagen till dess full betalning erlagts. Dröjsmålsräntan beräknas efter en 

räntesats som med 8 procentenheter överstiger genomsnittlig STIBOR-ränta 

(för lånetiden en vecka) under dröjsmålsperioden. Skulle nämnda ränta ej  
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Längre anges, skall bestämmelsen enligt föregående stycke ersättas med annan 

likvärdig bestämmelse.  

 

6.8 Part äger rätt att kvittningsvis göra gällande motfordran som baseras på något 

mellan parterna gällande rättsförhållande som följer av Avtalet. Annan 

kvittning får inte förekomma. 

  

7. GARANTIER 

 

7.1 Säljaren garanterar att Nominell Tillgänglighet inte skall understiga [●] % per 

Kalenderår enligt följande formel: 

 

 Antal timmar per Kalenderår Energianläggningen är i drift och producerar 

Energi/ Totalt antal tillgängliga timmar per kalenderår (8760 timmar) med 

avdrag för de timmar Energianläggningen inte producerar Energi och detta 

beror på (i) Köparen, (ii) Nätägaren eller (iii) Befrielsegrund.  

 

7.2 Säljaren garanterar att Justerad Tillgänglighet inte skall understiga [●] % per 

Kalenderår enligt följande formel: 

 

 Antal timmar per Kalenderår Energianläggningen är i drift och producerar 

Energi/ Totalt antal tillgängliga timmar per kalenderår (8760) med avdrag för 

de timmar Energianläggningen inte producerar Energi och detta beror på (i) 

Köparen, (ii) Nätägaren (iii) Befrielsegrund eller (iv) Avtalad Revision.  

 

7.3 Säljaren garanterar att Garanterad Årsproduktion inte understiger [●] GWh 

under ett kalenderår med mindre Säljaren kan åberopa (i) Befrielsegrund, (ii) 

händelse eller omständighet som beror på Köparen eller (iii) händelse eller 

omständighet som beror på  Nätägaren. 

 

7.4 Säljaren garanterar att Avtalad Kapacitet inte understiger [●] MW. 
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7.5 För det fall att Säljaren brister i något hänseende avseende garantiåtaganden i 

7.1-7.4  utan att Säljaren kan åberopa (i) Befrielsegrund, (ii) händelse eller 

omständighet som beror på Köparen eller (iii) händelse eller omständighet som 

beror på  Nätägaren skall Säljaren kompensera Köparen i enlighet med Bilaga 

M. 

 

8. SKATTER OCH AVGIFTER 

 

8.1 Säljaren skall ansvara för och betala för vid var tid gällande produktionsskatter 

och miljöavgifter som dock genom den Fasta Avgiften skall överföras på 

Köparen. Säljaren ansvarar för kostnader för att få Energianläggningen 

godkänd av Energimyndigheten. 

 

8.2 Köparen skall ansvara för och betala för vid var tid gällande överföringsavgift, 

nätavgift, skatt på elhandel samt mervärdesskatt.  

 

8.3  Av punkten 5.4 framgår att för det fall Säljaren under avtalsperioden (i) påförs 

nya skatter eller avgifter avseende produktion eller överföring av Energi eller 

Elcertifikat eller (ii) påverkas genom att existerande eller senare tillkomna 

skatter eller avgifter förändras och detta i sig påverkar den rörliga 

produktionskostnaden vid Energianläggningen, är parterna eniga om att Fast 

Avgift skall justeras med hänsyn till effekterna av sådana förändringar.   

 

9. ANSVAR, ANSVARSBEGRÄNSNING OCH FÖRSÄKRING 

 

9.1 Utöver vad som uttryckligen följer av detta Avtal skall ingendera part vara 

ansvarig gentemot den andra parten för uteblivna intäkter, utebliven vinst, 

produktionsbortfall, eller andra indirekta skador (ren förmögenhetsskada eller 

förmögenhetsskada som följdskada av fel) av vad slag det vara må. 
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9.2 Köparen skall hålla Säljaren skadeslös för det fall Säljaren åläggs ansvar i för-

hållande till tredjeman på grund av handling eller underlåtenhet för vilken 

Köparen ansvarar enligt lag eller avtal. 

 

9.3 Säljaren skall hålla Köparen skadeslös för det fall att Köparen åläggs ansvar i 

förhållande till tredjeman på grund av handling eller underlåtenhet för vilken 

Säljaren ansvarar enligt lag eller avtal. 

 

9.4 Med undantag för ansvar på grund av uppsåt eller grov oaktsamhet samt ansvar 

för tredjemansskada, skall Säljarens ansvar och i förhållande till Köparen vara 

begränsat till ett belopp som motsvarar [●]. 

 

9.5 Säljaren skall från och med [●] hålla Energianläggningen försäkrad mot 

sakskada omfattande men inte begränsat till skada på grund av brand och 

åsknedslag med ett belopp som uppgår till fulla värdet av Energianläggningen 

och på villkor som i övrigt framgår av Bilaga I. 

 

9.6  Säljaren skall från och med [●] omfattas av ansvarsförsäkring som skall 

omfatta men inte vara begränsad till ansvar för miljöskada och som 

sammantaget och för varje skadetillfälle i vart fall skall uppgå till [●] kronor 

och med en självrisk inte överstigande [●] per skadetillfälle och på övriga 

villkor som framgår av Bilaga J. 

 

9.7 Säljaren skall på Köparens begäran uppvisa intyg från försäkringsgivare 

utvisande att avtalat försäkringsskydd är gällande. 

 

10. TILLSTÅND, AVTAL MED NÄTÄGARE  

 

10.1 Säljaren ansvarar för samtliga rättigheter, godkännanden, licenser, 

koncessioner, tillstånd, myndighetsbeslut, domar och andra avgöranden som är  
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hänförliga till byggnation av, idrifttagning av samt produktion och transport av 

Energi från Energianläggningen och till Leveranspunkten. 

 

10.2 Köparen ansvarar för samtliga rättigheter, godkännanden, licenser, 

koncessioner, tillstånd, myndighetsbeslut, domar och andra avgöranden som är 

hänförliga till transport av Energi från Leveranspunkten. 

 

11. BEFRIELSEGRUNDER   

 

11.1 Part är inte under Avtalet ansvarig för dröjsmål, hinder eller förlust som beror 

på Befrielsegrund. När Befrielsegrund inträder och förhindrar eller fördröjer 

parts fullgörande av sina förpliktelser enligt Avtalet skall Avtalstiden förlängas 

på oförändrade villkor under så lång tid som motsvarar den tid som parts 

förpliktelser enligt Avtalet har förhindrats eller fördröjts. 

 

11.2 Det åligger part, som önskar åberopa Befrielsegrund, att utan uppskov 

skriftligen underrätta andra parten härom. Motsvarande skall gälla när om-

ständighet, som part åberopat till befrielse från åtagna förpliktelser, upphör. Av 

punkten 6.2 framgår att Säljaren fortlöpande och till Köparen skall lämna 

information om vindförhållanden som uppmätts. Något särskilt meddelande 

skall därför inte lämnas av Säljaren för det fall de uppmätta vindförhållandena 

utgör Obrukbar Vind. 

 

12. LIKVIDERING BALANSKONTO; KÖPARENS OPTION 

 

12.1 Tidigast [●] dagar och senast [●]  dagar före den tidpunkt då detta Avtal 

upphör att gälla eller skulle upphört att gälla om inte avtalstiden hade kommit 

att förlängas på grund av Befrielsegrund har Köparen, för det fall Köparen 

under denna tid har ett tillgodohavande på Balanskontot i MWh överstigande 

[●MWh], [rätt att [●]].  
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12.2   För det fall Köparen, om han har sådan möjlighet, inte utnyttjar rätten att [●] 

enligt punkten 12.1 skall Avräkning ske. Detta innebär att Köparen, för det fall 

saldot på Balanskontot är negativt, skall till Säljaren betala ett belopp som i 

kronor motsvarar [●]. För det fall saldot på Balanskontot är positivt, skall 

Säljaren till Köparen betala ett belopp som i kronor motsvarar [●]. I båda fallen 

skall värdet av överskott eller underskott av Energi på Balanskontot 

framräknas på basis av [●]. 

 

12.3 Säljaren äger rätt att när som helst under avtalstiden, med undantag för tiden 

efter det att Köparen lämnat meddelande om att Köparen gör gällande 

Köparens option enligt 12.1, tillhandahålla Ersättningskraft till Köparen i 

sådana kvantiteter att Köparens tillgodohavande på Balanskontot reduceras 

från att vara negativt till att bli noll (0). 

 

 

13. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER  

 

13.1 Meddelanden; Varje krav, begäran, reklamation eller annat meddelande som 

part äger rätt till enligt detta Avtal skall vara skriftligt och skall anses vara 

kommunicerat om det översänts till den andra parten genom (i) kurirför-

sändelse (ii) rekommenderat brev eller (iii) telefax, om meddelande översänts 

enligt nedan. 

 

 Meddelande till [●]: 

 [●] 

 Till: [●]  

 Telefax: [●] 
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Meddelande till [●]: 

 [●] 

 Till: [●] 

 Telefax: [●] 

  

13.2 Ändringar och tillägg; Ändringar eller tillägg till detta Avtal skall, för att äga 

giltighet mellan parterna, upprättas skriftligen och undertecknas av part. 

 

13.3 Överlåtelser; Part äger icke överlåta detta Avtal utan andra partens 

medgivande, ett medgivande som dock icke krävs för det fall part önskar 

överlåta Avtalet till av part helägt bolag, i vilket fall part såsom för egen skuld 

(proprieborgen) skall garantera sådant bolags rätta fullgörande av Avtalet. 

Säljaren äger därutöver, och som ett led i en projektfinansiering av 

Energianläggningen, säkerhetsöverlåta, pantsätta eller på annat sätt och till 

finansiär, eller särskilt bolag som sådan finansiär anvisar, överföra rättigheter 

som följer av detta Avtal. Köparen skall godtaga en sådan överlåtelse och 

medverka till att Avtalet överlåts.  

 

13.4 Allmän uppsägningsgrund; Part äger rätt att uppsäga detta Avtal till omedelbart 

upphörande om 

 

 (a) den andra parten i väsentligt avseende underlåter att fullgöra sina skyl-

digheter enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom sextio (60) dagar 

efter skriftlig underrättelse från den andra parten; eller 

  

(b) den andra parten försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, upptar 

ackordsförhandling, träder i likvidation eller eljest kan anses ha kommit på 

obestånd. 
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Om part inte fullgör sina betalningsförpliktelser enligt Avtalet skall detta alltid 

anses utgöra en väsentlig underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt 

Avtalet och sålunda utgöra grund för uppsägning enligt denna punkt 13.4. 

 

13.5 Förtida uppsägning; Köparen har rätt att uppsäga detta Avtal till omedelbart 

upphörande för det fall att Energianläggningen inte är idrifttaget senast den [● 

] innebärandes att leveransprov enligt Bilaga D. ej har genomförts eller 

godkänts. Om Köparen väljer att inte uppsäga avtalet vid detta tillfälle förlorar 

Köparen rätten att säga upp avtalet på grund av Energianläggningen inte är 

idrifttaget vid viss tidpunkt. 

 

14. TVIST OCH TILLÄMPLIG LAG 

 

14.1 Tvist i anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt 

reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skilje-

förfarandet skall äga rum i Stockholm. 

 

14.2 Svensk rätt skall vara tillämplig på detta Avtal.  

________________     

 

Detta Avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka [●] och [●] tagit var sitt. 

 

Ort:     Ort: 

Datum: [●]     Datum: [●] 

 

[KÖPAREN]    [SÄLJAREN] 

 

 

_______________________________ _____________________________ 

 


