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AVTALSVILLKOR 
 

 

§   1 Detta avtal är giltigt från den dag Sölvesborgs 

Energi AB accepterat Kundens beställning och löper 

tillsvidare. Sedvanlig kreditprövning kan genomföras 

och leda till att beställningen inte accepteras. 

 

   I det fall avtalet ingåtts per distans gäller ångerrätt 

enligt distansavtalslagen. 

 

§   2 Avtalet omfattar elleverans exklusive 

elnätsavgifter. 

 

§   3 Kunden förbinder sig att köpa all el från 

Sölvesborgs Energi AB under avtalstiden. 

 

§   4 Elnätsavgifter betalas som vanligt till Er 

elnätsägare och berörs ej av detta avtal. 

 

§   5   Avtalet gäller med en ömsesidig uppsägningstid 

av en kalendermånad innan avtalsperiodens utgång. 

Om avtalet inte sägs upp fortsätter elleveransen såsom 

en tillsvidareleverans och då till ordinarie leverans-

villkor och priser för tillsvidareleveranser. Tillsvidare-

priset aviseras ej utan framgår av er faktura. 

 

§   6   Till elpriset kommer kostnader för vid var tid 

gällande lagstadgade skatter och övriga avgifter. Söl-

vesborgs Energi AB har rätt att löpande justera dessa 

kostnader utan föregående underrättelse, även under en 

innevarande bindningstid. Redovisningen av sådana 

justeringar sker i efterhand på Kundens faktura. 

 

§   7   Elavtalet skall undertecknas av den person eller 

de personer, som idag står som ansvariga för elnäts- 

och elavtalet. Sölvesborgs Energi AB får ingen 

information från elnätsägaren om hur Kundens avtal 

med nuvarande elleverantör ser ut. Oavsett om Kunden 

är bunden av avtal eller ej kommer elnätsägaren att 

registrera Sölvesborgs Energi AB såsom ny elleveran-

tör. Det åligger Kunden att kontrollera om tidsbundet 

avtal föreligger och i så fall säga upp detta hos 

nuvarande elleverantör. Kunden svarar alltså i detta fall 

för uppsägning och eventuella kostnader som rör 

avtalet med annan leverantör. 

 

§  8  Elleverans enligt detta avtal påbörjas tidigast 

15 dagar från det datum då avtal ingåtts, dock under 

förutsättning att kunden har lämnat fullständiga och 

korrekta uppgifter. 

 

§   9   Sölvesborgs Energi AB fakturerar Kunden med 

ledning av de mätvärden vi får från nätägaren. Om vi ej 

får mätvärden fakturerar vi med ledning av anläggnin-

gens beräknade årsförbrukning. Årsförbrukningen 

fördelas i detta fall efter en förbrukningsprofil. Den 

preliminära faktureringen avräknas sedan en gång per 

år, enligt avlästa mätvärden som erhålls från nätägaren. 

 

§  10   Det rörliga elpriset sätts månadsvis och baseras 

på Sölvesborgs Energis inköpspris per timme. I inköps-

priset ingår bl a kostnad för kraftinköp, balanskraft och 

avgifter till Svenska Kraftnät. Till inköpspriset 

tillkommer ett påslag och en fast årsavgift. 

Energiskatter, elcertifikatsavgifter och moms 

tillkommer. 

 

§  11   Om Kunden flyttar upphör avtalet. Flyttning 

skall anmälas senast 30 dagar i förväg. 

 

§  12   Om Kunden säger upp ingånget avtal i förtid 

äger Sölvesborgs Energi AB rätt att ta ut en lösenavgift 

plus en administrativ avgift på 525 kronor. Lösenavgift 

skall beräknas till 20 % av avtalat elpris för uppskattad 

förbrukning under kvarvarande avtalsperiod. Kvar-

varande avtalsperiod räknas i hela månader.  

 

§  13   Sölvesborgs Energi AB ges genom detta 

elhandelsavtal fullmakt att inhämta de anläggnings-

specifika uppgifter från elnätsföretaget som behövs för 

att kunna börja leverera el. Kunden medger även 

Sölvesborgs Energi AB fullmakt att från sin nuvarande 

elleverantör erhålla uppgifter om uppsägningstid och 

eventuell bindningstid. 

 

§  14   Kunden samtycker till att Sölvesborgs Energi 

AB får behandla personuppgifter, inklusive 

personnummer, enligt vad som anges i allmänna 

avtalsvillkoren. 

 

§  15   Utöver ovanstående villkor tillämpas de vid var 

tid gällande allmänna avtalsvillkor för försäljning av el,  

fn EL 2012 K / N (rev) (konsument / 

näringsverksamhet). 

  

 


