
Köp av småskalig produktion

Gäller från 1.2.2015

Villkor
Produkten är avsedd för köp av elenergi som  
producerats i en småskalig produktionsanläggning  
hos kunden (utöver kundens eget elbehov). Med  
småskalig produktionsanläggning avses här en  
anläggning på högst 100 kW. 

Avtalet gäller tillsvidare. Avtalet kan sägas upp  
ömsesidigt med två veckors uppsägningstid. 

Helen Ab har rätt att ändra avtalsvillkoren och  
-priserna samt serviceavgifterna genom att  
meddela kunden om ändringarna 30 dagar innan  
de träder i kraft. Tiden räknas från den dag då  
meddelandet sändes. 

Produkten förutsätter timvis mätning samt att  
kunden är Helen Ab:s elförsäljningskund och har en 
giltig elleverans till den småskaliga anläggningens 
förbrukningsplats. Helen Ab sköter balansansvaret i 
samband med den småskaliga produktionen.

Med Spot avses det timvisa priset för prisområde  
Finland på den nordiska elbörsen (Nord Pool Spot).  
Det pris Helen Ab månatligen betalar till kunden för  
köp av produktion bildas på basis av det realiserade 
börspriset timme för timme (med avdrag för leverans-
avgift) och den mängd elenergi som överförs till distri-
butionsnätet och mäts av distributionsnäts innehavaren. 

Från den erhållna summan avdras dessutom en  
månatlig grundavgift. För närvarande är grund avgiften 
0 €/mån och leveransavgiften 0,00 c/kWh. Alla priser 
är angivna utan moms. Om kunden är momsskyldig 
tillkommer vid respektive tidpunkt gällande moms. 

Kunden sköter eventuella anmälningsbehov i  
samband med beskattningen och ansvarar själv  
för sina eventuella skattepåföljder.

Kunden ansvarar till alla delar för produktionsanlägg-
ningen och driften av den samt för att produktions-
anläggningen har anslutits till distributionsnätet i enlig-
het med distributionsnätsinnehavarens anvisningar och 
nödvändiga anmälningar om ibruktagandet har gjorts 
till den lokala distributionsnätsinnehavaren. Kunden är 
skyldig att meddela Helen Ab om ändringar i uppgifter-
na. Kunden ansvarar för alla eventuella kostnader som 
hänför sig till distributionsnätet. Helen Ab ansvarar inte 
för köp som inte kunnat genomföras på grund av att 
nättjänsten varit ur funktion och inte heller för övrig  
direkt eller indirekt skada som kunden eventuellt  
orsakas av att nättjänsten är ur funktion.

Eventuella tvister med anledning av avtalet avgörs 
i första hand genom förhandlingar, om detta inte är 
möjligt kan tvister hänskjutas till Helsingfors tingsrätt 
för avgörande.

Tuotantospot (moms 0 %) 

Grundavgift €/mån 0,00
Energi c/kWh Spot – 0,00 c/kWh
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