
 
 

 
 

 

 

 

 

C4 Energis avtalstyper gällande inköp av el från solceller 
 
C4 Energi köper el från mikroproduktionsanläggningar med tre olika avtalstyper. 
Gemensamt för alla tre är att kunden även köper den el som man inte lyckas producera själv 
från oss på C4 Energi 
 
Timspotpris: Du har ett löpande eller tidsbundet elhandelsavtal med C4 Energi. Du levererar 
ut din överskottsel till oss, och vi betalar gällande timspotpris på elhandelsbörsen Nordpool, 
dvs du får betalt vad elen kostar just den timme du skickar ut elen på nätet. Vi 
sammanställer hur många kWh du skickat ut varje timme och räknar samman ett medelpris 
för hela månaden som vi sedan betalar ut till dig via kreditering på din elhandelsfaktura.  
 
Kombinationsavtal: Du har ett elhandelsavtal med C4 Energi, för elen du köper in kan du 
välja att ha rörligt eller bundet pris. Du har köpt solcellsinstallation av C4 Energi med max 
43,5 kW installerad effekt och är nettokonsument sett över ett helt år (elkonsumtionen är 
större än överskottsproduktionen under ett år). För elen du säljer till oss får du 
timspotprisersättning. De första 12 månaderna av avtalet får du dessutom 20 öre/kWh i 
tillägg till timspotpriset.  
 
Solbanken: (max 43,5 kW installerad effekt): Du har ett elhandelsavtal med rörligt eller 
bundet pris från C4 energi. Den överskottsel du säljer till oss på sommarhalvåret (april tom 
september) får du inget betalt för men lagrar dessa kWh i Solbanken. Under vinterhalvåret, 
oktober tom mars, får du sedan tillbaka 1/6 del av de kWh du lagrat i banken varje månad. 
Om du lagrat in 6000 kWh under sommarmånaderna drar vi alltså av 1000 kWh från din 
elhandelsfaktura varje månad oktober tom mars. 
 
Priser för Solbanken 

Avtal Bruttoproduktion* Månadspris inkl. moms 

Solbanken LITEN <7500 kWh 99 kr 

Solbanken MELLAN 7500-14999 kWh 149 kr 

Solbanken STOR 15000-22499 kWh 199 kr 

Solbanken-Individuell 22500 och högre Kontakta oss för offert 
*Beräknad, årlig bruttoproduktion i solcellsanläggningen 

Överskottsproduktion under vintermånaderna ersätts med timspotpris. 
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OBS, det är endast elhandelskostnaden som påverkas, rörlig nätavgift, elskatt mm 
elnätsrelaterade avgifter berörs inte utan dessa kommer du behöva betala i vanlig ordning 
på din elnätsfaktura. Skattereduktionen för den sålda elen påverkas inte heller. 
 
 
För att få dagsaktuella elhandelspriser och hjälp med att byta elhandelsleverantör 
rekommenderar vi att ni tar kontakt med C4 energis kundtjänst på 044-7807520. 
Eller mailar till kundservice@c4energi.se 
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