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1

Inledning
Mellan Affärsverket svenska kraftnät org.nr: 202100-4284 nedan benämnt
Svenska kraftnät och [Klicka och skriv namn] [Klicka och skriv org nr] nedan benämnt [Klicka och skriv namn], org.nr. [Klicka och skriv org nr] nedan benämnd Låntagaren, har följande avtal träffats angående lån för ökning av elnätets kapacitet (Nätförstärkning) för att göra det möjligt att ansluta anläggningar för produktion av förnybar el till elnätet i
[Klicka och skriv ort].

2

Bakgrund
Regeringen beslutade den 1 maj 2015 om förordning (SFS 2015:213) om lån
till nätföretag för att underlätta anslutningen av förnybar elproduktion (Förordningen). Svenska kraftnät får, enligt Förordningen, bevilja sådant lån till
företag som bedriver nätverksamhet enligt ellagen (1997:857) för att underlätta anslutning av anläggningar för produktion av förnybar el till elnätet.
Lånet får endast lämnas för åtgärder, utom drift och underhåll, för att öka
elnätets kapacitet och därmed underlätta anslutning av anläggningar för
produktion av förnybar elenergi, om det finns särskilda skäl att anta att en
sådan anslutning annars inte kommer att etableras.
Definitionerna i 2 § Förordningen gäller även i detta avtal.
Låntagaren har ansökt om lån om [Klicka och skriv] mnkr för Nätförstärkning för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion enligt Förordningen. Svenska kraftnät har beviljat lånet.
Detta avtal reglerar villkoren för lånet och med lånet avses i nedan punkter
summan av gjorda utbetalningar till Låntagaren upp till beviljad lånenivå
enligt föregående stycke

3
3.1

Nätförstärkningens omfattning
Området för förstärkningen
Nätförstärkningen är geografiskt belägen i [Klicka och skriv namn] kommun. Dokumentation som visar Nätförstärkningens omfattning framgår av
avtalsbilaga.

3.2

Ledningsförstärkning
Nätförstärkningen består av följande ledningsåtgärder:
[Klicka och beskriv åtgärd]

3.3

Stationsförstärkning
Nätförstärkningen består dessutom av följande stationsåtgärder:
[Klicka och beskriv åtgärd]
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3.4

Förstärkningens kapacitet
Nätförstärkningen medför en kapacitetsökning om [Klicka och skriv] MW.
Denna effektnivå utgör 100 % av förstärkningens kapacitet.
Samtliga framtida anslutningar som medför in- och/eller uttagsabonnemang, och som påverkar effektflödet på Nätförstärkningen, anses utnyttja
motsvarande procentandel av förstärkningen, oavsett effektriktning. Sådan
anslutning föranleder återbetalning enligt § 6.
Framtida nätutbyggnad som sänker fysiskt effektflöde på Nätförstärkningen
kan inte tillgodoräknas såsom sänkt procentandel av utnyttjad kapacitet.
Nätutbyggnad som höjer fysiskt flöde på Nätförstärkningen får ej genomföras utan föregående godkännande från Svenska kraftnät. Vid sådant fall ska
återbetalning motsvarande kapaciteten för en ansluten produktionsanläggning ske.

3.5

I Nätförstärkningen ingår inte åtgärder som är unika för en enskild nätkund. Sådana icke ingående Nätförstärkningar är t.ex. vindkraftgruppers
uppsamlingsnät, produktionsanläggningens anslutningsledning fram till en
punkt i Nätförstärkningen där Nätförstärkningen kan utnyttjas av två eller
flera parter. Drift- och underhållskostnader ingår inte i lånet.

4

Villkor för lånet
Samtliga förutsättningar för lån enligt 4-8 §§ Förordningen måste vara uppfyllda innan utbetalning av lånet kan påbörjas.
Svenska kraftnät äger rätt att begära in nödvändiga uppgifter för att kontrollera att samtliga villkor för lånet är uppfyllda.

5
5.1

Utbetalning
Skuldebrev och utbetalning
Utbetalning av lån åtföljs av skuldebrev och sker efter anmodan från Låntagaren baserad på en av Låntagaren framtagen utbetalningsplan. Anmodan
som skickas till registrator@svk.se ska innehålla information om vilket belopp som önskas, datum för utbetalning, konto, vad utbetalning avser, underlag för utbetalning och referera till låneavtalet. Utbetalningar ska baseras
på verifierade faktiska upparbetade kostnader som belastat Låntagaren.
Utbetalning av lån sker till bankkontonummer
"[Klicka och skriv kontonummer]" som, vilket intygas via undertecknande
av detta avtal, disponeras av Låntagaren med [Klicka och skriv org nr]. Ändring av bankkontonummer ska ske skriftligen till Svenska kraftnät via registrator.
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Låntagaren meddelar Svenska kraftnät när de färdigställt anläggningen och
inte längre har för avsikt att nyttja mer av det belopp som beslut om lån omfattar.
5.2

Ränta
Lånet löper med en räntesats baserad på den genomsnittliga kostnaden för
lån i nätverksamhet i Sverige. Räntesatsen baseras på ett femårigt medelvärde mellan historiska räntesatser för de svenska nätbolagen och statslåneränta, benämnt räntedelta. I slutet av varje år fastslår Svenska kraftnät räntedeltat för det kommande året. Den kvartalsvisa räntan bestäms genom att
använda sig av det årliga räntedeltat och den sista fastställda statslåneräntan i föregående kvartal. Räntesatsen korrigeras löpande och betalas kvartalsvis till Svenska kraftnät av [Klicka och skriv namn] i enlighet med utskickade avier med minst 30 dagars betalningsvillkor.

5.3

Utbetalningsplan
En utbetalningsplan för lånet ska lämnas till Svenska kraftnät och innehålla
information om uppskattad tidpunkt för utbetalningar, belopp samt vad utbetalning avser. Den ska grunda sig på av Låntagaren lämnade uppgifter om
underliggande kostnader för genomförande av förstärkning samt övrig
finansiering. Vid förändringar i planen som påverkar förväntade utbetalningar ska Svenska kraftnät skriftligen informeras via registrator inom 30
dagar.

6
6.1

Återbetalning
Återbetalningsplan
Låntagaren ska lämna in en plan på förväntade inbetalningar av anslutningsavgifter innehållande uppgifter om anslutande nätkund, tidpunkt/er
för inbetalning/ar samt inbetalningarnas storlek. Återbetalningsplanen
skickas till registrator vid Svenska kraftnät i samband med avtalstecknande.
Underliggande plan av anslutande nätkunder i området ligger till grund för
den framtagna återbetalningsplanen. Vid förändringar i planen för förväntade inbetalningar ska Svenska kraftnät underrättas via registrator inom 30
dagar.

6.2

Återbetalning
Återbetalning av lånet sker, i enlighet med Förordningen, successivt allteftersom de anslutande nätkunderna betalar sin anslutningsavgift till Låntagaren eller när kapacitet på annat sätt tas i anspråk enligt punkt 3.4. Återbetalning av lånet sker efter skriftlig anmodan från Låntagaren enligt särskild
mall för anmodan, varefter återbetalning sätts in på av Svenska kraftnät angivet konto. Anmodan ska skickas månatligen via registrator den första vardagen i varje månad. I anmodan ska redovisas hur mycket de anslutande
nätkunderna betalat i anslutningsavgift till Låntagaren och/eller hur mycket
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kapacitet som på annat sätt tagits i anspråk enligt punkt 3.4 under föregående månad. Vid återbetalning ska låneavtalets namn och nummer anges.
Återbetalning ska göras inom 15 vardagar från det att Svenska kraftnät mottagit anmodan enligt ovan stycke. Vid dröjsmål utgår dröjsmålsränta enligt
gällande räntelag.
På aktuellt skuldebrev ska anteckning göras av Svenska kraftnät, eller den
Svenska kraftnät utser, om att skulden delvis återbetalats med angivelse om
hur mycket som återbetalts. En kopia av skuldebrevet med anteckning om
återbetalning ska översändas till Låntagaren inom fem (5) vardagar från det
att Svenska kraftnät mottagit återbetalningen.
Istället för att anteckning om återbetalning görs enligt föregående stycke
kan Låntagaren begära att ett nytt skuldebrev utfärdas i samband med återbetalning
Nytt skuldebrev upprättas när Låntagaren har begärt ny utbetalning enligt
punkt 5, varefter det tidigare skuldebrevet makuleras. Den skuld som återstår efter återbetalningar enligt det tidigare skuldebrevet intas i det nya
skuldebrevet.
Återbetalning av återstående utbetalt lånebelopp ska även ske omedelbart
om Låntagaren, oavsett anledning, säger upp detta avtal.
7

Återkallelse av lån
Svenska kraftnät har rätt att helt eller delvis kräva lånet åter om
>

lånet beviljats på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter av Låntagaren,

>

Låntagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för lånet,
eller

>

den delen av Låntagarens nät som lånet beviljats nätförstärkning för
överlåts till tredje man eller något annat inträffar som innebär att Låntagaren med hänsyn till syftet med lånet inte bör få ha det kvar.

8

Rapportering
Låntagaren ska årligen skicka rapport till Svenska kraftnät om status på
framtida anslutningar och kapacitetsutnyttjande till den lånefinansierade
förstärkningen. Rapporten ska vara skriftlig och i form av ett word-dokument eller liknande. Informationen ska vara inkommen till
registrator@svk.se senast den 15 november.
Svenska kraftnät kommer årligen att rapportera till Låntagaren om aktuell
skuld.
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9

Tillsyn
Svenska kraftnät har i enlighet med 11 § Förordningen rätt att utöva tillsyn
över att villkoren för lånet följs.

9.1

Inspektion
Svenska kraftnät har rätt att inspektera Nätförstärkningen.

10

Hävning
Svenska kraftnät äger rätt att häva detta avtal med omedelbar verkan om
Låntagaren träder i likvidation, inställer betalningar, försätts i konkurs eller
uppvisar annat tecken på att vara på obestånd.

11

Force Majeure
Om fullgörelse av avtalsförpliktelser hindras eller försvåras av någon omständighet – såsom t ex krig, uppror eller upplopp, arbetskonflikt, myndighets beslut eller åtgärd, eldsvåda, naturkatastrof, sabotage, olyckshändelser,
IT-systemhaveri, ogynnsamma kommunikations- eller väderleksförhållanden
– som en part inte skäligen kunnat förutse vid tiden för detta avtals slutande
och vars följder han inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna ska
han i motsvarande mån befrias från sin förpliktelse att fullgöra vad som
åligger honom enligt detta avtal.
För att parten ska ha rätt att göra gällande befrielsegrund enligt ovan ska
han underrätta motparten om att sådan omständighet inträffat. Underrättelse ska ske utan oskäligt uppehåll efter det att parten insåg eller bort inse
att omständighet som kan åberopas som befrielsegrund föreligger.
Sedan befrielsegrund upphört ska motparten underrättas härom samt om
möjligt även informeras om när av befrielsegrunden uppskjutna åtgärder
kommer att vidtas.

12

Överlåtelse av avtalet
Svenska kraftnät kan medge att ett annat nätföretag träder i Låntagarens
ställe i samband med överlåtelse av nätkoncession. För ansökan om ett sådant övertagande av lån gäller 10 § Förordningen.

13

Giltighetstid
Avtalet gäller tills lånet är återbetalat enligt punkt 6 ovan eller Svenska
kraftnät återkallat lånet enligt punkt 7 ovan. Svenska kraftnäts rätt att häva
avtalet framgår av punkt 10 ovan.
Lånet skall härutöver avskrivas, och avtalet därmed upphöra att gälla, om
Svenska kraftnät efter en bedömning kan fastställa att ingen anslutning, eller ingen ytterligare anslutning, av anläggning för produktion av förnybar
elenergi kommer att ske.
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Oaktat vad som följer av styckena ovan är den maximala tid som lånet kan
göras gällande, därmed tillika avtalets maximala giltighetstid, 40 år från det
datum då avtalet tecknades.
14

Ändringar och tillägg
Ändringar i och tillägg till detta avtal ska, för att vara giltiga, vara skriftliga
och undertecknade av båda parter.

15

Tvist
Eventuella tvister mellan parterna med anledning av detta avtal, vilka inte
kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, ska avgöras med tillämpning av svensk rätt av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första
instans.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.

Sundbyberg: [Klicka och skriv datum]

Ort:

Datum:

Affärsverket svenska kraftnät

[Klicka och skriv motpart]

Lotta Medelius-Bredhe

Namnförtydligande

Generaldirektör

Behörig firmatecknare
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