
Ljusdal Energi Försäljning (elhandel), särskilda villkor 
 
 Du förbinder dig att köpa el från Ljusdal Energi Försäljning AB under hela avtalsperioden till det pris som avtalet tecknats för. 

Ljusdal Energi Försäljning förbinder sig att inköpa och leverera hela elleveransen för förbrukningen i kundens anläggning. Balansansvarig 
för elleveransen är, i enlighet med de regler som Svenska Kraftnät utfärdar och om inget annat senare meddelas, Skellefteå Kraft AB. 
 

 Om du ej kryssat för någon avtalsperiod, gäller automatiskt fast bundet elpris 1 år. 
Om du har kryssat för mer än en avtalsform har fastprisavtal förtur och därefter spotprisavtal. 
 

 Omteckningsrätt innebär att du har rätt att teckna ett nytt elavtal en gång under gällande avtalsperiod. Du tecknar då ett nytt avtal om fast el- 
pris som löper under lika lång avtalsperiod, eller längre, än det tidigare elavtalet. Tecknar du ett nytt elavtal så kan du teckna ny omtecknings- 
rätt på det nya avtalet. Fakturering av avgiften för omteckningsrätt sker som en engångsavgift i samband med den första fakturan sedan avtalet 
har börjat gälla. Omteckningsrätt kan väljas endast om du tecknar fastprisavtal på 1 år eller längre. Omteckningsrätt ger dig inte rätt att under 
avtalsperioden byta från fast bundet elpris till rörligt pris (viktat månadsmedelspot). 
 

Avgiften för omteckningsrätt är enligt följande: 
175 kr (inkl. moms)/kund och avtalsår vid förbrukning upp till 20.000 kWh/år. 
300 kr (inkl. moms)/kund och avtalsår vid förbrukning upp till 40.000 kWh/år 
Därefter ökar priset med 300 kr (inkl. moms)/kund och avtalsår med steg om 30.000 kWh/år. Max 100.000 kWh/år. 
 

 Vid tecknande av rörligt börspris/spotpris gäller följande avtalsvillkor: 
  - Månadsmedelspotpriset fastställs i efterhand för en kalendermånad i taget och avser det elområde i Sverige där leveransen sker. 
  - Bundet månadsmedelspotpris gäller under angiven avtalsperiod. Kunden kan närhelst under avtalsperioden teckna avtal till ett fast 
     bundet elpris. Detta måste då vara för minst lika lång tid som det ursprungliga avtalet gällande månadsmedelspotpriset. 
  - När avtalstiden löper ut förlängs spotprisavtalet med 1 år om inte kunden meddelat Ljusdal Energi Försäljning AB något annat. 
 

  - Uppsägning skall ske skriftligt (på separat blankett eller genom email)! 
  - Om Kunden avbryter ett spotprisavtal före avtalstidens utgång, undantaget om Kunden tecknar om avtalet till fast pris, äger Ljusdal Energi 
     Försäljning AB rätt att ta ut en lösenavgift enligt nedanstående villkor. 
 

  - Vid Kombiavtal är kundens slutpris medelpriset av det i detta avtal angivna fasta elpriset och det månadsmedelspotpris som på Nordpool 
     prisområde Stockholm (Sverige) fastställs för given kalendermånad med tillägg av det påslag som framgår för angiven avtalsperiod. 
  - Det pris som redovisas på fakturan är medelpriset av det fasta årspriset och månadsmedelspotpriset + påslag enligt avtalet. 
     I detta pris ingår kostnaden för elcertifikat. 
 

 Om du väljer ”Bra Miljöval El”, så innebär det att en energimängd motsvarande din årsförbrukning produceras på ett miljövänligt sätt. 
Detta kontrolleras av en revisor som är godkänd av naturskyddsföreningen. Till avtalspriserna på omstående sida läggs + 1,25 öre/kWh 
(inkl. moms) som utgör vår merkostnad för att öronmärka din förbrukning. 
 

 Om kunden skulle bryta ingånget fastprisavtal tas en lösen ut som beräknas enligt nedanstående formel: 
 

     K+(WbxTxP/5), där K är en administrativ avgift på 300 kr 
                               Wb är den av nätägaren beräknade årsförbrukningen (baserad på de två senaste åren) 
                           T är den kvarvarande tiden av avtalet, uttryckt i år med två decimaler 

                       P1 är det avtalade priset i kr/kWh (Fastprisavtal) 

  P2 är medelvärdet av månadsmedelspotpriset, i kr/kWh, för de senaste 6 månaderna (Spotpris + Kombiavtal) 
 

Avgiften faktureras av Ljusdal Energi Försäljning AB senast i samband med leverantörsbyte. Avgiften är momsfri! 
 

 Om elhandelsföretaget inte fullgjort sina skyldigheter har konsumenten enligt de allmänna avtalsvillkoren rätt till ersättning av elhandels- 
företaget för den skada som därvid uppstår. Om konsumenten gjort sannolikt att denne drabbats av skada men skadebeloppet inte uppgår till 
100 kronor (inkl. moms) per uttagspunkt och skadetillfälle ska konsumenten ändå erhålla ersättning med detta belopp. För att få ersättning 
med högre belopp måste konsumenten styrka skadan och dess storlek. 
 

 Kund som flyttar innan avtalstiden gått ut kan utan extra kostnad ta med sig sitt elavtal till den nya adressen. 
 

 I den mån skiljaktigheter förekommer mellan dessa särskilda villkor och de allmänna avtalsvillkoren, äger detta prisavtal företräde. 
 

 Avtalet är tillämpligt för det eller de abonnemang som avtalet tecknats för och för den innehavare/kund som tillika anges, d v s 
avtalsparten. Saknas uppgift om anläggningsnummer är avtalet ogiltigt och återsänds till kunden.  
 

 Vi ber dig observera att till avtalat elpris tillkommer vid varje tidpunkt gällande energiskatt och moms. Energiskatten är för närvarande 
(från och med 1/1-2016) 19,3 öre/kWh inom kommuner med reducerad elskatt (inkl. Ljusdals Kommun) och 29,2 öre/kWh inom kommuner 
med normal elskatt. 
För el som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsindustrin eller vid yrkesmässig växthusodling är skatten 0,5 öre/kWh. 
 

 När prisavtalet löper ut, enligt den avtalsperiod som har valts, och då inget nytt avtal träffats mellan parterna, gäller för leveransen vårt 
Normalpris, Ljusdal Normal, som Ljusdal Energi Försäljning vid var tid gällande prisrevision fastställt! 
 

 Sveriges riksdag har tagit beslut om att införa elcertifikat i Sverige från och med 1 maj 2003. Leverantören är skyldig att leverera av 
Riksdagen beslutad mängd elcertifikat i samband med elleveransen till Kunden. Enligt lagändring 1/1 2007 så skall priset för elcertifikat 
ingå i det avtalade elpriset. Avgiften för elcertifikat specificeras inte på fakturan. Om du valt månadsmedelspotpris så redovisas den av 
Ljusdal Energi Försäljning AB vid var tidpunkt gällande elcertifikatavgiften på fakturan. Leverantören skall senast två månader före 
prisändring avisera denna förändring till kund. 
 

 Uppgifterna i detta avtal loggas och kan komma att användas i marknadsföringssyfte och för att utgöra ett statistiskt underlag för våra 
affärer. Enligt personuppgiftslagen (PuL 26 §), har du rätt att begära ett registerutdrag som visar vilka uppgifter som finns registrerade 
om dig. Du kan också skriftligen begära att felaktiga uppgifter rättas eller tas bort. 
 

 Om kunden har invändningar mot något i detta avtal eller önskar information eller vägledning, skall Ljusdal Energi Försäljnings 
kundservice kontaktas. Detta görs enklast genom att ringa eller maila till kundservice växel eller till info@ljusdalenergi.se. 
 

 För ytterligare information, se vår hemsida www.ljusdalenergi.se 


