
 

 

 

Allmänt 
 Du  förbinder  dig  att  köpa  all  el  för  angiven  anläggning  av Värnamo 

Energi AB under hela avtalsperioden.  

 Värnamo Energi AB får i och med detta avtal fullmakt för angiven adress 
att  inhämta  anläggningsuppgifter  exempelvis.  anläggnings  ID  och 
årsförbrukning, teckna elnätavtal i kundens namn, säga upp avtal och 
återkalla fullmakter från kundens elhandelsföretag och elnätföretag. 

 För avtal tecknade via post har Värnamo Energi AB rätt att godkänna 
beställning  som  har  kommit  in  försent,  uppdatera  och  skriftligen 
bekräfta beställningen med vid ankomstdatumets aktuella elpris. 

 Om  kund  bryter  avtalet  har  Värnamo  Energi  AB  rätt  till  ekonomisk 
ersättning.  Ersättningen  beräknas  till  20 %  av  avtalat  elpris  för  den 
beräknade årsförbrukningen på den kvarvarande avtalsperioden med 
tillägg för årsavgifter, samt en administrativ kostnad om förnärvarande 
250  kr. Kvarvarande avtalstid  räknas  i hela dagar och  förbrukningen 
beräknas som 1/365 av den beräknade årsförbrukningen multiplicerat 
med  återstående  avtalstid.  Finns  ingen  årsförbrukning  på  avtalet 
används elnätsföretagets registrerade årsförbrukning. 

 Vid  tvist gäller  i  första hand dessa villkor,  i andra hand elbranschens 
allmänna  avtalsvillkor.  Tvist  skall  i  första  hand  lösas med  Värnamo 
Energi AB, i andra hand hänförs tvisten till allmän domstol. 

 Värnamo Energi förbehåller sig rätten att begära kreditupplysning och 
kan häva ingånget avtal. 

 Vid  flytt av detta avtal  till ny anläggningsadress skall detta meddelas 
minst  30  dagar  i  förväg.  Avtalet  kan  gälla  på  ny  anläggningsadress, 
förutsatt att årsförbrukningen överensstämmer. Värnamo Energi har 
rätt att kräva att kunden kan styrka att en definitiv avflyttning har skett. 

 Om inte nytt avtal träffas efter att avtalstiden löpt ut kommer Värnamo 
Energi AB:s Anvisningspris att gälla. 

 Om avtalet utgått  från  felaktiga uppgifter om elleveransens kvotplikt 
enligt lag om elcertifikat eller om kvotplikten ändras kan faktureringen 
och prissättningen korrigeras. 

 Vid ingående av elhandelsavtal på distans eller via hemförsäljning gäller 
distans‐  och  hemförsäljnings‐lagen  (2005:59).  Detta  gäller  även  vid 
försäljning  utanför  elhandelsföretagets  fasta  affärslokaler. 
Konsumenten har rätt att frånträda elhandelsavtalet (ångerrätt) genom 
att  till  elhandelsföretaget  lämna  ett meddelande om  detta  inom  14 
dagar från den dag då avtalet ingicks. 

 Fakturering  sker  varje  månad.  Annan  faktureringsperiod  kan 
förekomma enligt överenskommelse med Värnamo Energi AB. 

 De  personuppgifter  vi  behandlar  är  nödvändiga  för  att  kunna 
administrera  och  fullgöra  våra  avtalsförpliktelser.  Uppgifter  kan 
användas  för  marknadsföringsändamål.  Enligt  personuppgiftslagen 
(PUL)  har  du  rätt  att  begära  information  och  rättelse  av  dina 
personuppgifter. Om du vill veta vilka personuppgifter vi har om dig ber 
vi dig att meddela oss detta skriftligen, undertecknat av dig. 

 Villkor för autogiro berör endast de kunder som ansökt om autogiro. 
Villkor  för  autogiro  finns  på  Värnamo  Energi  AB:s  hemsida. 
Anmälningsblankett för autogiro kan beställas. 

 Värnamo  Energi  AB  förbehåller  sig  rätten  att  när  som  helst  ändra 
avtalsvillkoren genom att på vår hemsida uppdatera Värnamo Energis 
AB:s  särskilda  avtalsvillkor,  elhandel  och  branschens  vid  var  tid 
gällande Allmänna avtalsvillkor; för konsument gäller EL 2012 K rev, för 
näringsidkare  gäller  EL  2012  N  rev.  Aktuell  version  uppdateras  på 
Värnamo Energi AB:s hemsida www.varnamoenergi.se eller beställs via 
kund@varnamoenergi.se 

 

Avtalsform 
1) Fast elpris innebär att du under avtalsperioden köper in din el till 

ett fast avtalat elpris, öre/kWh. I det angivna priset inom parantes 

ingår vårt elpris, elområdestillägg, elcertifikatsavgift och moms. 

Det  fetmarkerade  priset  avser  vårt  elpris,  elområdestillägg och 

elcertifikatsavgift exklusive moms. Elcertifikatavgift och moms är 

statliga  pålagor  som  kan  komma  att  ändras  under  pågående 

avtalstid. 

 

2) Rörligt elpris ändras varje månad enligt villkor Rörligt pris. Avtalet 

gäller  tillsvidare.  I  det  angivna  priset  inom  parantes  ingår  vårt 

elpris för föregående månad, elområdestillägg, elcertifikatsavgift 

och  moms.  I  det  fetmarkerade  priset  ingår  vårt  elpris  för 

föregående  månad,  elområdestillägg  och  elcertifikatsavgift 

exklusive moms. Elcertifikatavgift och moms är  statliga pålagor 

som kan komma att ändras under pågående avtalstid. 

Det rörliga elhandelspriset består av: 

 för schablonavräknade anläggningar baseras priset på 
Värnamo Energis månadsmedelpris för alla schablon‐
avräknade kunders uttag under månaden, samt påslag och 
elcertifikatsavgift. 

 för  timavräknade anläggningar baseras priset på  timpriser 
på Nord Pools elspot  (Normaltid)  för anläggningens uttag 
timme för timme, samt påslag och elcertifikatsavgift.  

Värnamo Energi har under avtalstiden rätt att justera det rörliga 

påslaget och årsavgiften. Information om justeringen sker enligt 

elbranschens Allmänna Avtalsvillkor. 

Det rörliga avtalet löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägning 

om en kalendermånad.  

 

 

3) Mixavtal innebär att du har rörligt elpris under sommaren mellan 

1/4  ‐  31/10  (avtalsform  2  ovan)  och  fast  elpris  under  vintern 

mellan 1/11 ‐ 31/3 (avtalsform 1 ovan).  

 

Avtalsvillkor Elhandel
Värnamo Energi AB:s Särskilda avtalsvillkor, Elhandel. 
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