BIXIAS SÄRSKILDA VILLKOR FÖR INKÖP AV ELPRODUKTION
Omfattning av villkor

På de villkor som anges i detta avtal förbinder sig Säljaren (i fortsättningen
benämnd Producent) att tillhandahålla och köparen (i fortsättningen
benämnd Bixia) att ta emot hela produktionen av elkraft i Producents
anläggning.
Samtidigt
åtar
sig
Bixia
balansansvar
för
produktionsanläggningen. I leveransen ingår de värden som kan härledas
till ursprungsgaranti eller miljövärde av den aktuella elproduktionen. I de
fall ursprungsgaranti eller miljövärde ej ingår, framgår detta av avtalet. För
leverans av elcertifikat skall ett separat avtal tecknas. Utöver avtal och
dessa avtalsvillkor åberopas tillämpliga delar i, vid var tid för branschen
gällande, Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare. Vid villkorsavvikelse äger
avtalet samt dessa avtalsvillkor företräde. Samtliga villkor finns på bixia.se
och hos Bixias kundservice. Bixia har rätt att ändra dessa avtalsvillkor.
Förändring meddelas Producent minst 3 månader innan förändring träder
ikraft. Det åligger Producent att inneha för leveransen erforderligt avtal
med nätägaren.

Ersättning och betalning

För den levererade kraften skall Bixia erlägga ersättning enligt de mellan
parterna överenskomna ersättningsbestämmelserna. Angivna priser är
exklusive särskilda skatter och moms. Avräkning sker enligt den mätning
och
efterföljande
rapportering
som
nätägaren
fullgör
för
produktionsanläggningen. Avräkning sker månadsvis i efterskott. Likvid för
leveransen skall vara kund tillhanda 2 bankdagar innan månadens sista
bankdag. Sker inte betalning i rätt tid, har Producent rätt till dröjsmålsränta
från förfallodagen. Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen.
Bixia är endast skyldig att erlägga ersättning för faktisk levererad och
avräknad elkraft och där nätägaren fullgjort sin rapporteringsskyldighet vad
gäller mätserier.
Om förutsättningarna för Bixias inköp skulle ändras genom särskild skatt
eller av myndighet föreskriven avgift eller genom ny lagstiftning eller
förordning eller åtagande från branschen eller åtgärd från Svenska Kraftnät
AB, Nasdaq OMX, NordPool Spot eller annan statlig eller kommunal
myndighet i form av föreskrift, rekommendation m.m. och dessa
förändrade förutsättningar ökar kostnaden för inköpet och/eller
balansansvaret, skall priser justeras i enlighet med kostnadsökningen.

Villkor Fastpris

Avtalat pris är fast per producerad MWh och gäller under överenskommen
tidsperiod.

Villkor Mixpris

Avtalat pris är till 50 % enligt Fastpris och till 50 % enligt Rörligt pris under
överenskommen tidsperiod.

Överlåtelse

Skulle Bixia under avtalsperioden köpas av annat företag eller ingå i
en ny bolagsbildning kan detta avtal överlåtas med oförändrade villkor
utan Producents medgivande under förutsättning att kund inte lider
skada. Producent har inte rätt att överlåta avtalet utan Bixias medgivande.

Tvistelösning

Alla tvister mellan Bixia och Producent med anledning av detta avtal skall i
första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Där oenighet
fortfarande kvarstår skall tvist avgöras genom skiljedom enligt Regler för
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet skall
äga rum i Linköping. Om prövning av tvist sker får indrivning av den skuld
som tvisten gäller inte ske förrän tvisten är slutligt avgjord.

Rapporteringsplikt

Vid planerat underhåll av produktionsanläggning medförande att hela eller
delar av produktion stoppas längre än 12 timmar under ett dygn, ska
Producent meddela Bixia detta senast en vecka före avställningen.
Rapporteringsplikt gäller även vid oplanerade stopp. Bixia skall då
underrättas omgående.
Meddelande om avställning sker genom e-post till fysiskhandel@bixia.se
eller via Bixia Messenger.

Övriga villkor

Skulle I de fall avtal tecknats där avtalsstart inte har passerats gäller
uppsägning tidigast från och med avtalsstartsdatum.Det åligger Producent
att inneha för leveransen erforderligt avtal med nätägaren.
Bixia ansvarar inte för eventuella följder av tvångsurkoppling på grund av
effektbrist.

Villkor Rörligt pris

Bixia betalar under avtalstiden efter rörligt pris där anläggningen
avräknas timme för timme. Ersättningen baseras på Nord Pools spotpris
i svensk valuta i aktuellt elområde. Avräkningen skall ske timme
för timme mellan producerad energi och Nord Pools spotpris. Avdrag
regleras enligt avtalets prisvillkor. Bixia äger rätt att justera avdraget efter
att besked om detta meddelats producent minst tre månader innan
ändringen träder i kraft. Skulle ändring vara till producents fördel kan
ändring införas med omedelbar verkan.
Avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 2 månader
räknat från kommande månadsskifte. Uppsägning ska ske skriftligen.

Prissäkring Fastpris eller Mixpris

BPEN1703

Producent äger rätt att prissäkra hela sin produktion (Fastpris) eller 50 %
av produktionen (Mixpris) enligt produktvillkor. Prissäkring bekräftas via epost alternativ brevledes. I bekräftelse framgår vilket pris som
överenskommits samt för vilken tidsperiod priset ska gälla. När
tidsperioden för prissäkring är passerad gäller villkor enligt Rörligt pris så
länge inte ny prissäkring skett. Om prissäkring skett kan avtal upphöra
först när tidsperioden för prissäkring passerats.
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