SVENSK NATURENERGI AB Särskilda
Avtalsvillkor för försäljning av el

Till Näringsidkare, Offentligt organ och övriga juridiska personer
Gäller från 2019-01-01

1.11 Behandling av personuppgifter
SNE hanterar personuppgifter för kontaktperson och firmatecknare för kunden.
Personuppgifterna hanteras på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med gällande
dataskyddförordning GDPR (se www.svensknaturenergi.se). Kunden ansvarar för att se
till att denna information lämnas till kontaktperson, firmatecknare eller andra vars
personuppgifter kan komma att behandlas under avtalsförhållandet.

1. SÄRSKILDA VILLKOR
1.1 Omfattning
Svensk NaturEnergi AB, 556618-8552, (nedan kallad SNE) förbinder sig att under
avtalsperioden leverera el till kunden i uttagspunkten och kunden förbinder sig att köpa el
från SNE i enlighet med den prisform som överenskommits mellan parterna under
avtalsperioden.

2. VILLKOR FÖR VÅRA PRISFORMER
2.1 Fast pris
2.1.1 Prisperioden, förlängning och uppsägning

Avtalet mellan parterna avseende försäljning av el består av följande handlingar som ska
äga företräde i nedan angiven ordning:
- Elavtal mellan SNE och kunden (”avtalet”)
- Dessa nu gällande särskilda avtalsvillkor för SNE. Dessa finns att hämta på
www.svensknaturenergi.se
- Branschens vid var tid gällande allmänna avtalsvillkor för försäljning av el som används
i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet (f.n. EL 2012 N (rev)). Dessa finns
att hämta på www.svensknaturenergi.se
Kundens eventuella ändringar och tillägg i den förtryckta avtalstexten måste vara
skriftligen godkända av SNE för att vara gällande.

Prisperiod om Fast pris innebär att SNE levererar el till kunden under en tidsbestämd
period och till ett fast pris som enbart kan förändras enligt punkt 1.3. Kunden har en
månads uppsägningstid från prisperiodens slutdatum.
I god tid innan prisperiodens slut meddelas kunden nytt prisförslag (omförhandling). Om
kunden inte accepterar prisförslaget eller inkommer med uppsägning senast en månad före
prisperiodens utgång övergår prisformen till rörligt pris.
Beroende på el-anläggningens mätare sätts prisformen Rörligt pris, Månad se punkt 2.2
eller Rörligt pris Timme se punkt 2.3.
Pris 2.1.2
I det fasta priset ingår elpris, elcertifikat, ursprungsgarantier, SvK-avgifter samt påslag.

1.2 Bindande avtal

2.2 Rörligt pris, Månad
2.2.1 Prisperioden och uppsägning

Avtalet är bindande från den dag SNE bekräftat avtalet, vilket sker genom att kunden
tillsänds en avtalsbekräftelse (elektroniskt eller via papper) eller att SNE undertecknat
avtalet. Datum för angiven leveransstart är angivet i avtalet och kan komma att
senareläggas om avtalet inkommer för sent till SNE eller om problem uppstår vid
övertagande av elleverans för ny kund eller ny anläggning. SNE friskriver sig från
ersättningsskyldighet för sådana förseningar i leveransstarten som SNE inte råder över.
1.2.1 Leveransskyldighet
När elavtal är tecknat med SNE har SNE leveransskyldighet vilket innebär att SNE måste
leverera el till kundens anläggning till dess att kunden har tecknat nytt elavtal med ny
elleverantör. Skulle kund säga upp sitt avtal med SNE utan att byta elleverantör fortsätter
leveransskyldigheten för SNE och kund fortsätter debiteras.

1.3 Skatter och avgifter
Om det under avtalstiden beslutas om förändringar, som påverkar prissättningen i avtalet
och som SNE ej råder över så kommer priset att justeras i enlighet med de nya besluten.
Exempel på sådana avgifter kan vara, men är inte begränsade till; avgifter, skatter eller
andra pålagor – t.ex. förändring i elcertifikatlagen (kvotplikten) eller förändring av
elprisområden i Sverige. Tas det beslut om nya sådana avgifter så kommer priset att
justeras även under innevarande avtalsperiod. Förändringar redovisas på kundens faktura.

1.4 Kreditprövning
Vid ingående av nytt avtal, eller omförhandling av befintligt avtal är det villkorat att SNE
godkänner kunden vid en sedvanlig kreditprövning.

1.5 Avbruten avtalsperiod
SNE har rätt till ekonomisk ersättning om kunden inte fullföljer avtalsperioden genom att t
ex. byta elhandelsföretag eller vid en flytt från anläggningen, där kunden inte tagit med
gällande avtal till ny leveransadress. Fullföljes ej avtalet till avtalstidens utgång äger SNE
rätt att ta ut en lösenavgift om 20% av avtalat elpris för kundens uppskattade förbrukning
under kvarvarande avtalstid (för Fast avtal) jämte årlig avgift för återstående avtalstid. För
Rörligt pris äger SNE rätten att ta ut en lösenavgift om 2 öre/kWh beräknat på kundens
uppskattade årsförbrukning för kvarvarande avtalsperiod. I förekommande fall tillkommer
skatter och avgifter.

1.6 Debitering
Debitering sker månadsvis eller kvartalsvis enligt vad som anges i avtalet, med
utgångspunkten att en kund som förbrukar mer än 5 000 kWh per år ska debiteras
månadsvis och en kund som förbrukar mindre än 5 000 kWh per år ska debiteras
kvartalsvis. För det fall en kund förändrar sin förbrukning så att 5 000 kWh-gränsen övereller underskrids äger SNE rätt att ändra debiteringstidpunkterna. Debiteringen avrundas
till närmsta heltal.

1.7 Betalningsvillkor
Betalning ska vara SNE tillhanda senast på den i fakturan angivna förfallodag. Om
betalning ej sker i rätt tid äger SNE rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen, ta ut
en förseningsersättning, påföra ersättning för skriftlig betalningspåminnelse och
inkassokostnad samt andra kostnader som är förenade med dröjsmålet.

Prisperioden om Rörligt pris Månad innebär att SNE levererar el till kunden löpande med
möjlighet för vardera parten att justera/säga upp avtalet med 3 månaders uppsägning.
Uppsägningstiden börjar gälla efter innevarande månads slut.
Skulle kundens elmätare under perioden övergå till att mäta förbrukningen varje timme så
har SNE rätt att omvandla kundens prisprodukt till Rörligt pris, Timme efter information
till kund.

2.2.2 Pris
SNE använder NordPool Groups officiella Månadsmedelspot i respektive elområde som
grund för prisprodukten Rörligt pris, Månad. Månadsmedelspot fastställs av NordPool
Group månadsvis i efterhand.
Avgift för elcertifikat, ursprungsgarantier, SvK-avgifter samt överenskommet påslag
tillkommer.
Se punkt 3.1 och 3.2 för prissättning av elcertifikat och ursprungsgarantier.
(Rörligt pris, Månad framgår av www.nordpoolgroup.com)

2.3 Rörligt pris, Timme
2.3.1 Prisperioden och uppsägning
Prisperioden om Rörligt pris Timme innebär att SNE levererar el till kunden löpande med
möjlighet för vardera parten att justera/säga upp avtalet med tre månaders uppsägning.
Uppsägningstiden börjar gälla efter innevarande månads slut.
Detta avtal kan endast användas om el-anläggningen har timmätare där förbrukningen
registreras och avräknas för varje enskild timma.

2.3.2 Pris
SNE använder NordPool Groups officiella Spotpris timme för timme i respektive
elområde som grund för prisprodukten Rörligt pris, Timme. Spotpriset fastställs av
NordPool Group kl. 12 innevarande dygn för nästkommande dygns 24 timmar.
Avgift för elcertifikat, ursprungsgarantier, SvK-avgifter samt överenskommet påslag
tillkommer.
Se punkt 3.1 och 3.2 för prissättning av elcertifikat och ursprungsgarantier.
(Rörligt pris, Timme framgår av www.nordpoolgroup.com)

2.4 Mix pris volym (en del Fast & en del Rörligt t.ex. 50/50)
2.4.1 Prisperioden och uppsägning
Prisperioden om Mix pris innebär att SNE levererar el till kunden under en tidsbestämd
period där den fasta delen kan förändras enligt punkt 1.3. Kunden har en månads
uppsägningstid från prisperiodens slutdatum.
I god tid innan prisperiodens slut meddelas kunden nytt prisförslag (omförhandling). Om
kunden inte accepterar prisförslaget eller inkommer med uppsägning senast en månad före
prisperiodens utgång övergår prisformen till rörligt pris.
Beroende på el-anläggningens mätare sätts prisformen Rörligt pris, Månad eller Rörligt
pris Timme. (Rörligt pris Månad/Timme framgår av www.nordpoolgroup.com)

2.4.2 Pris
Priset per kWh i Mix pris debiteras enligt följande.
En del av förbrukningen debiteras Rörligt pris Månad enligt punkt 2.3.2 alternativt Rörligt
pris Timme enligt punkt 2.4.2. Den andra delen av förbrukningen debiteras ett Fast pris.

1.8 Hävning av avtal
SNE äger rätten att häva avtalet om kunden ej följer avtalsvillkoren eller inte betalar för
levererad el samt är upprepat sen med att erlägga betalning. Innan avtalet hävs ska kunden
uppmanas att vidta rättelse. Vidtar inte kunden rättelse, ska ett meddelande gå ut till
kunden om att avtalet är hävt och vad detta innebär.

1.9 Överlåtelse av avtal
Rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal får inte överlåtas till annan utan
motpartens förtida skriftliga godkännande. SNE äger dock alltid rätt att överlåta rättigheter
och/eller skyldigheter till annan juridisk person som ingår i
Wallenstamkoncernen.

1.10 Kommunikation
Kommunikation rörande avtalet sker normalt via e-post och/eller telefon. Kunden ansvarar
för att SNE alltid har uppgift om aktuell e-postadress och/eller telefonnummer till kunden.
Meddelande som skickats till kundens e-postadress ska anses ha kommit kunden tillhanda.
Om kommunikationen sker per post, ska meddelande anses vara kunden tillhanda efter tre
dagar från brevdatering. Kunden uppmanas att regelbundet kontrollera sin e-post för att ta
del av information, och i förekommande fall, eventuella ändringar som rör avtalet.

3. FÖRKLARINGAR
3.1 Ursprungsgarantier UG (miljövärde)
Ursprungsgarantier ska garantera ursprunget på el. Garantierna utfärdas av Statens
Energimyndighet och utfärdas för all typ av elproduktion. Elproducenten får en garanti av
staten för varje producerad megawattimme (MWh). Elproducenten kan sedan sälja
ursprungsgarantin till en elleverantör. All el som elleverantören SNE säljer kommer 100%
från vindkraft. Kostnaden för inköpta ursprungsgarantier tas ut enligt punkt 2.1.2, 2.2.2,
2.3.2 och 2.4.2.

3.2 Elcertifikat – prissättning Rörlig prisprodukt
Elcertifikatpriset utgörs av ett medelpris baserat på stängningskurserna för aktuellt
terminskontrakt under f g månad på aktuell handelsplattform. (för innevarande år används
nästkommande års terminskontrakt, f.n. se www.skm.se) Stängningspriset multipliceras
sedan med årets kvotplikt

