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LYSEKILS ENERGI VIND ABs  
PRODUKTSPECIFIKA VILLKOR 

VILLKOR RÖRLIGT PRIS/LOKALPRIS 
Det rörliga elpriset per kWh för schablonavräknad 
leverans fastställs i efterhand varje månad och beräknas 
som ett volymvägt medelpris av Lysekils Energi Vind ABs 
pris för fysisk kraft för aktuellt elområde för respektive 
leveranspunkt samt elcertifikatavgift. Påslag samt 
årsavgift tillkommer. Lysekils Energi Vind AB äger rätt 
att höja påslaget och årsavgiften efter att kund genom 
särskilt meddelande informerats minst 2 månader innan 
höjningen träder i kraft. Om en sänkning istället 
genomförs kan denna träda i kraft omedelbart.  

Byte till någon av Lysekils Energi Vind ABs övriga elavtal 
kan ske från och med nästkommande månadsskifte. 
Avtalet gäller löpande med en ömsesidig uppsägningstid 
av innevarande månad plus en kalendermånad. Även 
efter uppsägningstidens utgång gäller villkor för Rörligt 
pris/Lokalpris fram tills dess nytt avtal tecknas med 
Lysekils Energi Vind AB eller ett annat elhandelsföretag. 

VILLKOR INKÖPSPRIS 
ÅRSFÖRBRUKNING <8000KWH, >8000 KWH 
Avtalsformen är endast till för kunder med en beräknad 
årsförbrukning understigande 30 000 kWh. 

Det rörliga elpriset per kWh fastställs i efterhand varje 
månad och beräknas som ett volymvägt medelpris av 
Lysekils Energi Vind ABs pris för fysisk kraft för aktuellt 
elområde för respektive leveranspunkt samt 
elcertifikatpris. Fast avgift per dag tillkommer baserat på 
kunds årsförbrukning. Lysekils Energi Vind AB äger rätt 
att höja dagavgiftens prisnivåer efter att kund, genom 
särskilt meddelande, informerats minst 2 månader innan 
höjningen träder i kraft. Om en sänkning istället 
genomförs kan denna träda i kraft omedelbart. Byte till 
någon av Lysekils Energi Vind AB övriga elavtal kan ske 
från och med nästkommande månadsskifte. 

Lysekils Energi Vind AB äger rätt att kontinuerligt göra 
avstämning av kunds årsförbrukning för att säkerställa 
att kund faktureras rätt dagavgift. Justering pga. ändrad 
förbrukning kommer att framgå på kunds faktura. Avtalet 
gäller löpande med en ömsesidig uppsägningstid av 
innevarande månad plus en kalendermånad. Även efter 
uppsägningstidens utgång gäller villkor för vårt 
Inköpspris fram tills dess att nytt avtal tecknas med 
Lysekils Energi Vind AB eller ett annat elhandelsföretag.

VILLKOR RÖRLIGT PRIS 12 MÅN  
Det rörliga elpriset per kWh för schablonavräknad 
leverans fastställs i efterhand varje månad och beräknas 
som ett volymvägt medelpris av Lysekils Energi Vind ABs 
pris för fysisk kraft för aktuellt elområde för respektive 
leveranspunkt samt elcertifikatavgift. 
Avtalet gäller med en ömsesidig uppsägningstid om en 
kalendermånad före avtalstidens utgång. Har inte avtalet 
sagts upp eller aktivt val gjorts övergår avtalet enligt 
Lysekils Energi Vind ABs avtalsgaranti till ett rörligt 
avtal, vårt Lokalpris. För mer information se 
www.levailysekil.se eller kontakta LEVAs kundtjänst. Om 
uppsägning sker ändras avtalsvillkoren till Lokalpris 
efter avtalsperiodens slut och gäller till dess att nytt avtal 
tecknas med Lysekils Energi Vind AB eller ett annat 
elhandelsföretag. 

 

VILLKOR FAST PRIS 
Avtalat fast elpris för aktuellt elområde för respektive 
leveranspunkt och årsavgift gäller under 
överenskommen avtalsperiod. Avtalet gäller med en 
ömsesidig uppsägningstid om en kalendermånad före 
avtalstidens utgång. Har inte avtalet sagts upp eller aktivt 
val gjorts övergår avtalet enligt Lysekils Energi Vind ABs 
avtalsgaranti till ett rörligt avtal, vårt Lokalpris. För mer 
information se www.levailysekil.se eller kontakta LEVAs 
kundtjänst. Om uppsägning sker ändras avtalsvillkoren 
till Lokalpris efter avtalsperiodens slut och gäller till dess 
att nytt avtal tecknas med Lysekils Energi Vind AB eller 
ett annat elhandelsföretag. 

 

 


