Göta Energi AB:s särskilda villkor för
elhandelsavtal med företag för avtal tecknade
fr o m 2019-04-15
Generella villkor
1.

Allmänt

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

3.

Dessa särskilda avtalsvillkor gäller mellan Göta Energi
AB, org nr 556193-5585, (nedan ”Leverantören”) och
det företag (nedan ”Kunden”) som anges på relevant
avtalsformulär. Villkoren består av inledande generella
villkor som tillämpas på samtliga avtalstyper och
produktspecifika villkoren som gäller för respektive
avtalstyp. För elleveransen gäller även branschens vid
var tid gällande allmänna avtalsvillkor för försäljning av
el som används i näringsverksamhet eller annan likartad
verksamhet (för närvarande EL 2012 N (rev)) (nedan
”Branschvillkoren”), vilka finns att tillgå på
Leverantörens hemsida (www.gotaenergi.se) eller kan
beställas från Leverantörens kundservice.
Avtalsformuläret, dessa särskilda villkor och
Branschvillkoren benämns fortsättningsvis gemensamt
för ”Avtalet”. Vid motstridighet eller annan bristande
överensstämmelse mellan de olika handlingarna gäller
avtalsformuläret före dessa särskilda villkor och dessa
särskilda villkor före Branschvillkoren. Eventuella bilagor
till avtalsformuläret, som t.ex. anläggningsförteckning,
utgör en integrerad del av Avtalet.
Avtalet är giltigt från och med den dag som
Leverantören, genom en skriftlig avtalsbekräftelse till
Kunden, har accepterat att leverera el till Kunden.
Leverantören förbehåller sig rätten att genomföra en
sedvanlig kreditprövning av Kunden som kan leda till att
Leverantören avböjer leveransen.
Avtalad leveransvolym omfattar Kundens hela elbehov i
uttagspunkterna för de i Avtalet angivna anläggningarna
under Avtalets hela giltighetstid.
Leveransen av el till Kunden påbörjas vid
överenskommet startdatum enligt vad som har angivits i
avtalsformuläret, under förutsättning att Kunden
lämnat fullständiga och korrekta uppgifter som
godkänns av elnätsföretaget vid Leverantörens
leveransanmälan. Leverantören förbehåller sig rätten
att flytta fram datum för leveransstart om samtliga
nödvändiga uppgifter för leverantörsbytet inte erhålls i
rätt tid. Leverantören ansvarar inte i något fall för
försenad leveransstart som beror på bristfällig eller
felaktig information från Kunden. Kunden är inte heller
berättigad till någon som helst ersättning från
Leverantören i anledning av försenad leveransstart när
detta beror på Kundens ofullständiga eller felaktiga
uppgifter.

4.

Kunden förbinder sig att betala för all el som
Leverantören levererar enligt detta Avtal. Kundens
betalningsansvar omfattar all leverans av el som sker
till de anläggningar som omfattas av Avtalet oavsett
om anläggningen ägs av Kunden, annat bolag ingående
i samma koncern som Kunden eller eventuellt annat
bolag, dock att Leverantören kan acceptera att
Kundens betalningsansvar ska vara subsidiärt för de
anläggningar som ägs av annat bolag.

Fakturering sker i efterskott och Kundens betalning ska vara
Leverantören tillhanda senast på angiven förfallodag. Om

Elinköp och prissättning
4.1.

4.2.

4.3.

Fakturering, betalning och avräkning
2.1.

Kunden inte erlägger full betalning av Leverantörens fakturor
senast tio (10) dagar efter angiven förfallodag, har
Leverantören rätt att begära godtagbar säkerhet, alternativt
förskottsbetalning för att Leverantören ska vara skyldig att
fortsätta leverera el till Kunden enligt Avtalet. Betalning ska
vara Leverantören tillhanda senast 30 dagar efter
fakturadatum om inget annat överenskommits. Sker ej
betalning i tid förbehåller Leverantören sig rätten att debitera
dröjsmålsränta enligt räntelagen, ersättning för de kostnader
som är förenade med dröjsmålet och utta en
förseningsersättning. Begränsningarna i Branschvillkoren
rörande Leverantörens rätt att begära och inneha säkerhet
gäller inte för detta Avtal, såvida inte annat följer av
tvingande bestämmelse i ellagen.
3.1. Leverantören äger rätt att överlåta uppkomna
fordringar mot Kunden enligt detta Avtal till tredje
part.

4.4.

5.

För timavräknad uttagspunkt är Leverantörens
inköpspris ett medeltal av entimmespriserna vägt med
faktisk uppmätt timförbrukning på den nordiska
elbörsen Nord Pool för det aktuella elområdet. Till
inköpspriset tillkommer kostnader för kraftinköp
såsom avtalat påslag, kostnad för ursprungsmärkning
fast avgift, kostnad för elcertifikat samt vid var tid
gällande lagstadgade skatter och avgifter.
För månadsmätta uttagspunkter beräknas priset
utifrån Leverantörens inköpspris som det viktade
medelvärde som bildas då det timvisa spotpriset på
Nord Pool för det elområde där Kundens anläggningar
finns sammanvägts med Leverantörens anskaffade
energivolym i respektive elområde. Till inköpspriset
tillkommer kostnader för kraftinköp såsom avtalat
påslag, kostnad för ursprungsmärkning fast avgift,
elcertifikatavgift samt vid var tid gällande lagstadgade
skatter och avgifter.
Leverantören äger rätt att justera elpriserna enligt
Avtalet under innevarande bindningstid om och i den
utsträckning som Leverantören drabbas av ökade
kostnader vid ändring av de regler och avgifter som
gäller enligt Leverantörens vid var tid gällande
balansansvarsavtal med Svenska kraftnät respektive
Leverantörens vid var tid gällande avtal med eSett och
de nordiska elbörserna Nord Pool och NasdaqOMX
(exempelvis vid ändrad balanskraftkostnad eller
regleravgift, ändrad kostnad i följd av ändrad
effektreserv, ändrad omsättningsavgift, ändrad
kostnad för valutasäkring, ändrade s k settlement- eller
tradingavgifter, ändrade kostnader för ställda
säkerheter gentemot Nord Pool eller NasdagOMX, etc).
Motsvarande gäller om Svenska Kraftnät genomför
förändringar av Sveriges indelning i elområden.
Ovanstående gäller för samtliga avtalstyper, dvs även
för avtal som har ett fast elpris.
Leverantörens kraftanskaffning gentemot Nord Pool
hanteras ränte-/kreditneutralt för Leverantören och
Kunden ska således kompensera Leverantören för det
negativa kassaflöde som Leverantören åsamkas
gentemot Nord Pool för kraftanskaffningen till
Kundens anläggningar.

Skatter och avgifter
5.1.

Till elpriset tillkommer vid faktureringstillfället gällande
skatter och avgifter och andra pålagor beslutade av
myndighet som utgår på Leverantörens elleveranser
enligt Avtalet.

5.2.

5.3.

5.4.

6.

7.

8.

9.

Om annat inte har avtalats omfattar Leverantörens
åtaganden enligt Avtalet att, för Kundens räkning,
hantera den lagstadgade kvotplikten avseende
elcertifikat för elleveranserna till Kunden. Storleken på
den andel av Kundens förbrukning som är
certifikatpliktig bestäms av ansvarig myndighet.
Leverantörens inköpskostnader och omkostnader för
denna hantering debiteras de kunder som är
certifikatpliktiga med en elcertifikatsavgift,
motsvarande Leverantörens inköpskostnader av
elcertifikat samt kostnaden för hantering och
administration av elcertifikaten (inklusive
vinstmarginal).
Om debitering av elcertifikatsavgift har utgått från
felaktiga uppgifter om leveransens kvotplikt enligt lag
om elcertifikat, eller om kvotplikten ändras, ska
debiteringen korrigeras utan dröjsmål efter det att
förhållandet blev känt för Leverantören. Om
myndighet under avtalstiden beslutar om förändring i
elcertifikatlagen, ändrad kvotplikt, pålagor och andra
skattesatser, kommer elcertifikatsavgiften att justeras i
enlighet med nya reglerna, dvs. även under
innevarande bindningstid och även för de avtal där
elcertifikatsavgiften ingår i det fasta elpriset.
Kund som registrerats som en elintensiv industri hos
Energimyndigheten ska utan dröjsmål skriftligen
meddela detta, inklusive ändrad kvotplikt, till
Leverantören för att rätt fakturering ska kunna ske.

Information, rekommendationer och ansvar
6.1.

Den information och de rekommendationer som
lämnas av Leverantören beträffande elmarknadens
utveckling, val av avtalstyp eller motsvarande, innebär
inte att Kunden överlåter till Leverantören att fatta
beslut för Kunden om val av elavtal, utan det är alltid
Kunden som självständigt fattar beslut om vilken typ av
elavtal som Kunden önskar. Leverantören tar inte
ansvar för Kundens beslut och kan inte lastas för det
ekonomiska utfallet.

Anpassning till lagar mm
7.1.

Om den svenska slutkundsmarknaden för el förändras
genom att det införs en central
informationshanteringsmodell och/eller en
elhandlarcentrisk marknadsmodell ska Avtalet
anpassas i nödvändig omfattning. Kunden ska därvidlag
ersätta Leverantören för de kostnader som tidigare
varit relaterade till Kundens elnätsavtal i den mån
marknadsförändringen innebär att sådana kostnader
istället ska betalas till Leverantören. I den mån dessa
marknadsförändringar även innebär ökade kostnader
för Leverantören relaterade till elnät- och
systemtjänster, har Leverantören rätt att justera
elpriset i motsvarande mån, även under innevarande
bindningstid. Kunden ska underrättas om sådan
justering av elpriset.

Bestämmelses ogiltighet
8.1.

Skulle någon bestämmelse i Avtalet vara ogiltig ska
detta inte påverka giltigheten av Avtalets övriga delar. I
händelse av ogiltighet i Avtalet ska den ogiltiga
bestämmelsen istället jämkas i nödvändig omfattning
för ogiltighetens undanröjande, varvid utgångspunkten
ska vara att bevara eller återställa den ursprungliga
balansen i Avtalet.

Avflyttning
9.1.

Avtalet ska fortsätta att gälla även vid Kundens flytt till
en ny anläggning, om inte Leverantören meddelar att

Leverantören inte kan leverera el till den nya
anläggningen enligt Avtalets villkor. Det åligger Kunden
att underrätta Leverantören och berört elnätsföretag
före flytten. Om Avtalet upphör i samband med
Kundens flytt ska Kunden fullgöra samtliga förpliktelser
som uppkommit inom ramen för Avtalet. Har Kunden
ingått ett avtal med Leverantören om prissäkring, ska
en slutavräkning göras varvid Kunden, i förekommande
fall, ska ersätta Leverantören för uppkommen kostnad
i följd av slutavräkningen.

10. Avtalsbrott och förtidsinlösen

10.1. Om Kunden inte fullföljer Avtalet fram till
avtalsperiodens slut, så äger Leverantören rätt att
debitera Kunden en lösenavgift om 12 öre/kWh på den
återstående beräknade förbrukningen under den
kvarvarande avtalsperioden samt en fast administrativ
avgift om 1 000 kr.
10.2. Om Kunden har ingått ett avtal med Leverantören som
innefattar prissäkring, (t ex Fast elpris, Vintersäkring
eller portföljförvaltning) så ska Kunden, utöver vad
som följer av punkt 9.1 ovan, vid förtidsinlösen även
ersätta Leverantören för den kostnad som uppkommer
för Leverantören för den genomförda prissäkringen
samt de fasta och andra avtalade avgifter som återstår
under den kvarvarande avtalsperioden.
10.3. Leverantören har rätt till ersättning i form av
lösenavgift och administrativ avgift från Kunden
oavsett om den avtalade elleveransen har påbörjats
eller ej.

11. Avyttring/Försäljning

11.1. Om Kunden under löpande avtalsperiod överlåter en
anläggning som omfattas av Avtalet till annan
elanvändare, är Kunden skyldig att tillse att Avtalet i
berörd del övergår på den nye elanvändaren.
Leverantören ska dock äga rätt att efter sedvanlig
kreditprövning fastställa nya betalningsvillkor
gentemot den nye kunden. Om Avtalet inte övergår till
den nye elanvändaren enligt ovan tillämpas vad som
angivits i punkten ’’Avtalsbrott och förtidsinlösen’’
gentemot Kunden.

12. Överlåtelse

12.1. Leverantören äger rätt att helt eller delvis överlåta
Avtalet på annan. Kunden äger inte rätt att överlåta
Avtalet (eller del därav) på annan utan skriftligt
medgivande av Leverantören.

13. Villkorsändring

13.1. Gäller Avtalet utan en avtalad bindningstid äger
Leverantören rätt att ändra elpris, påslag och andra
avgifter enligt Avtalet under avtalstiden, förutsatt att
Kunden underrättas om ändringarna i enlighet med
ellagens bestämmelser.
13.2. Leverantören äger rätt att ändra dessa särskilda
villkor.
13.3. Vid ändring enligt punkt 12.1 ovan ska Leverantören
underrätta Kunden därom. Tidpunkten för ändringens
ikraftträdande ska framgå av underrättelsen.
Leverantören förbehåller sig rätten att informera om
dylika villkorsändringar via e-post till Kunden eller
genom information på faktura eller i bilaga till faktura.

14. Kunduppgifter

14.1. Kunden ansvarar för att meddela Leverantören alla
ändringar beträffande Kundens person-, anläggningsoch kontaktuppgifter, inklusive ändringar av angivna
post- och epost-adresser för Kunden, så att
Leverantören alltid har uppdaterade och gällande

uppgifter. Sådan information måste tillställas
Leverantörens kundtjänst minst 30 dagar i förväg för
att Leverantören ska hinna verkställa ändringen.

2.5.

15. Information gällande behandling av
personuppgifter

15.1. Information om hur Leverantören hanterar Kundens
personuppgifter finns i Branschvillkoren samt på
Leverantörens hemsida (www.gotaenergi.se).

Produktspecifika villkor
1.

Rörligt elpris – löpande, Rent elpris, El till
inköpspris
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

2.

Avtalet gäller tills vidare med två månaders ömsesidig
uppsägningstid, varvid Avtalet upphör att gälla den 1:a
i den kalendermånad som följer närmast två
kalendermånader efter mottagen uppsägning.
Det rörliga elpriset ändras månadsvis och baseras på
Leverantörens inköpspris på den nordiska elbörsen
Nord Pool under aktuell kalendermånad och i aktuellt
elområde med tillägg av överenskommet påslag och
månadsavgift per uttagspunkt.
Överenskommet påslag och månadsavgift framgår av
avtalsformuläret eller Leverantörens avtalsbekräftelse.
Avtalad månadsavgift debiteras per påbörjad
kalendermånad.
Fakturering sker i efterskott.
El till inköpspris riktar sig endast till kunder med en
årsförbrukning understigande 300 000 kWh. Om Göta
Energi under avtalstiden kan konstatera att kundens
årsförbrukning av el överstiger 300 000 kWh äger Göta
Energi rätt att omvandla avtalet till någon av Göta
Energis andra avtalsformer som inte har aktuell
volymbegränsning. Kunden aviseras om en sådan
avtalsändring sker inklusive information om de villkor
som gäller för den ändrade avtalsformen.

3.

Fast elpris
3.1.

3.2.
3.3.

3.4.

Rörligt elpris - tidsbundet
2.1.

Avtalet gäller under den avtalade bindningstiden,
enligt vad som framgår av Leverantörens
avtalsbekräftelse.
2.2. Det rörliga elpriset ändras månadsvis och baseras på
Leverantörens inköpspris på den nordiska elbörsen
Nord Pool under aktuell kalendermånad och i aktuellt
elområde med tillägg av överenskommet påslag och
månadsavgift per uttagspunkt.
2.3. Överenskommet påslag och månadsavgift framgår av
avtalsformuläret eller Leverantörens avtalsbekräftelse.
Avtalad månadsavgift debiteras per påbörjad
kalendermånad.
2.4. Uppsägning: Avtalet kan sägas upp med iakttagande av
två månaders uppsägningstid före den gällande
bindningstidens utgång, dock tidigast till
bindningstidens utgång.
2.4.1. Om uppsägning sker, men Kunden fortsätter att
ta ut el i en eller flera anläggningar
(uttagspunkter) som omfattas av Avtalet utan
att Kunden har tecknat nytt avtal med annan
elleverantör, är Leverantören skyldig att
fortsätta leverera el till aktuella uttagspunkter
enligt ellagens bestämmelser. I den situationen
upphör således inte Avtalet att gälla i den delen
utan övergår istället i ett avtal Göta Energi Bas
med därtill hörande villkor (enligt punkt 8
nedan).

Automatisk förlängning: Om Avtalet inte sägs upp av
någon av parterna i enlighet med punkt 2.4 ovan så
förlängs Avtalet automatiskt för en ny bindningstid
motsvarande den föregående bindningstiden på då
gällande avtalsvillkor för Rörligt elpris - tidsbundet.
Leverantören ska tidigast 90 dagar och senast 60 dagar
före bindningstidens utgång genom ett särskilt
meddelande till Kunden informera om tidpunkten för
Avtalets upphörande och konsekvenserna därav. Vid
en automatisk förlängning av Avtalet ska
Leverantörens vid förlängningstidpunkten gällande
priser och villkor för Rörligt elpris - tidsbundet
tillämpas på elleveranserna under den nya
bindningstiden, såvida inte annat har avtalats.

3.5.

3.6.

Avtalet gäller under den avtalade bindningstiden,
enligt vad som framgår av Leverantörens
avtalsbekräftelse.
Kundens elpris per kWh är fast under bindningstiden. I
det fasta elpriset ingår kostnad för el och elcertifikat.
En fast månadsavgift tillkommer enligt vad som
framgår av avtalsformuläret eller Leverantörens
avtalsbekräftelse. Avtalad månadsavgift debiteras per
påbörjad kalendermånad.
Uppsägning: Avtalet kan sägas upp med iakttagande
två månaders uppsägningstid före den gällande
bindningstidens utgång, dock tidigast till
bindningstidens utgång.
3.4.1. Om uppsägning sker, men Kunden fortsätter att
ta ut el i en eller flera anläggningar
(uttagspunkter) som omfattas av Avtalet utan
att Kunden har tecknat nytt avtal med annan
elleverantör, är Leverantören skyldig att
fortsätta leverera el till aktuella uttagspunkter
enligt ellagens bestämmelser. I den situationen
upphör således inte Avtalet att gälla i den delen
utan övergår istället i ett avtal Göta Energi Bas
med därtill hörande villkor (enligt punkt 8
nedan).
Automatisk förlängning: Om Avtalet inte sägs upp av
någon av parterna i enlighet med punkt 3.4 ovan så
förlängs Avtalet automatiskt för en ny bindningstid
motsvarande den föregående bindningstiden på då
gällande avtalsvillkor för Fast elpris. Leverantören ska
tidigast 90 dagar och senast 60 dagar före
bindningstidens utgång genom ett särskilt meddelande
till Kunden informera om tidpunkten för Avtalets
upphörande och konsekvenserna därav. Vid en
automatisk förlängning av Avtalet ska Leverantörens
vid förlängningstidpunkten gällande priser och villkor
för Fast elpris tillämpas på elleveranserna under den
nya bindningstiden, såvida inte annat har avtalats.
Bytesgaranti: Om Kunden har tecknat Bytesgaranti, har
Kunden rätt att säga upp Avtalet till upphörande vid
nästkommande månadsskifte under förutsättning att
Kunden då tecknar ett nytt avtal om Fast elpris med
Leverantören för berörda anläggningar för en
bindningstid som är minst lika lång som den
innevarande. Det nya avtalet ska tecknas till de priser
och avtalsvillkor som Leverantören då erbjuder för Fast
elpris. Bytesrätten kan endast utnyttjas en gång under
bindningstiden. Endast kunder vars totala beräknade
årsförbrukning enligt Avtalet understiger 50 000 kWh
äger rätt att teckna Bytesgaranti. Vid utnyttjande av
Bytesgarantin debiteras en avgift på 150 kr.
Bytesgarantin har ingen uppsägningstid.

3.7.

4.

Volymflexibilitet: Volymflexibiliteten gäller för Kundens
totala beräknade årsförbrukning enligt Avtalet för
samtliga anläggningar. Om Kundens verkliga
förbrukning uppgår till mer än 105% eller mindre än
95% av den beräknade volymen på månadsbasis har
Leverantören rätt till ekonomisk kompensation från
Kunden för de kostnader och eventuell annan
ekonomisk skada som uppkommer för Leverantören i
anledning därav. Kundens beräknade årsförbrukning
fördelas av Leverantören på månadsbasis enligt en
standardprofil med en procentuell fördelning per
månad. Leverantörens standardprofil kan förändras
över tid.

Fast elpris Grund
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Avtalet gäller under den avtalade bindningstiden,
enligt vad som framgår av Leverantörens
avtalsbekräftelse.
Kundens elpris per kWh är fast under bindningstiden. I
det fasta elpriset ingår kostnad för el. Kostnad för
elcertifikat, elområde och avgifter till Svenska Kraftnät
ingår inte i det fasta elpriset.
En fast månadsavgift tillkommer enligt vad som
framgår av avtalsformuläret eller Leverantörens
avtalsbekräftelse. Avtalad månadsavgift debiteras per
påbörjad kalendermånad.
Uppsägning: Avtalet kan sägas upp med iakttagande
två månaders uppsägningstid före den gällande
bindningstidens utgång, dock tidigast till
bindningstidens utgång.
4.4.1. Om uppsägning sker, men Kunden fortsätter att
ta ut el i en eller flera anläggningar
(uttagspunkter) som omfattas av Avtalet utan
att Kunden har tecknat nytt avtal med annan
elleverantör, är Leverantören skyldig att
fortsätta leverera el till aktuella uttagspunkter
enligt ellagens bestämmelser. I den situationen
upphör således inte Avtalet att gälla i den delen
utan övergår istället i ett avtal Göta Energi Bas
med därtill hörande villkor (enligt punkt 8
nedan).
Automatisk förlängning: Om Avtalet inte sägs upp av
någon av parterna i enlighet med punkt 4.4 ovan så
förlängs Avtalet automatiskt för en ny bindningstid
motsvarande den föregående bindningstiden på då
gällande avtalsvillkor för Fast elpris. Leverantören ska
tidigast 90 dagar och senast 60 dagar före
bindningstidens utgång genom ett särskilt meddelande
till Kunden informera om tidpunkten för Avtalets
upphörande och konsekvenserna därav. Vid en
automatisk förlängning av Avtalet ska Leverantörens
vid förlängningstidpunkten gällande priser och villkor
för Fast elpris tillämpas på elleveranserna under den
nya bindningstiden, såvida inte annat har avtalats.
Bytesgaranti: Om Kunden har tecknat Bytesgaranti, har
Kunden rätt att säga upp Avtalet till upphörande vid
nästkommande månadsskifte under förutsättning att
Kunden då tecknar ett nytt avtal om Fast elpris med
Leverantören för berörda anläggningar för en
bindningstid som är minst lika lång som den
innevarande. Det nya avtalet ska tecknas till de priser
och avtalsvillkor som Leverantören då erbjuder för Fast
elpris. Bytesrätten kan endast utnyttjas en gång under
bindningstiden. Endast kunder vars totala beräknade
årsförbrukning enligt Avtalet understiger 50 000 kWh
äger rätt att teckna Bytesgaranti. Bytesgarantin har
ingen uppsägningstid.

4.7.

5.

Volymflexibilitet: Volymflexibiliteten gäller för Kundens
totala beräknade årsförbrukning enligt Avtalet för
samtliga anläggningar. Om Kundens verkliga
förbrukning uppgår till mer än 105% eller mindre än
95% av den beräknade volymen på månadsbasis har
Leverantören rätt till ekonomisk kompensation från
Kunden för de kostnader och eventuell annan
ekonomisk skada som uppkommer för Leverantören i
anledning därav. Kundens beräknade årsförbrukning
fördelas av Leverantören på månadsbasis enligt en
standardprofil med en procentuell fördelning per
månad. Leverantörens standardprofil kan förändras
över tid.

Vintersäkring
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

Avtalet gäller under den avtalade bindningstiden,
enligt vad som framgår av Leverantörens
avtalsbekräftelse.
Avtalsformen Vintersäkring innebär att parterna har
avtalat om ett fast elpris för perioden oktober – mars
eller december – februari, enligt vad som framgår av
avtalsbekräftelsen och ett rörligt elpris under
resterande tid.
För perioder med fast elpris ingår kostnad för el och
elcertifikat samt en månadsavgift per uttagspunkt
enligt vad som framgår av avtalsformuläret eller
Leverantörens avtalsbekräftelse. Avtalad månadsavgift
debiteras per påbörjad kalendermånad.
För perioder med rörligt elpris baseras priset på
Leverantörens inköpspris på den nordiska elbörsen
Nord Pool under aktuell kalendermånad och i aktuellt
elområde med tillägg av påslag och månadsavgift
(kr/mån) per uttagspunkt. Avtalad månadsavgift
debiteras per påbörjad kalendermånad.
Uppsägning: Avtalet kan sägas upp med iakttagande av
två kalendermånaders uppsägningstid före den
gällande bindningstidens utgång, dock tidigast till
bindningstidens utgång.
5.5.1. Om uppsägning sker, men Kunden fortsätter att
ta ut el i en eller flera anläggningar
(uttagspunkter) som omfattas av Avtalet utan
att Kunden har tecknat nytt avtal med annan
elleverantör, är Leverantören skyldig att
fortsätta leverera el till aktuella uttagspunkter
enligt ellagens bestämmelser. I den situationen
upphör således inte Avtalet att gälla i den delen
utan övergår istället i ett avtal Göta Energi Bas
med därtill hörande villkor (enligt punkt 8
nedan).
Automatisk förlängning: Om Avtalet inte sägs upp av
någon av parterna i enlighet med punkt 5.5 ovan så
förlängs Avtalet automatiskt för en bindningstid
motsvarande den föregående bindningstiden på då
gällande avtalsvillkor för Vintersäkring. Leverantören
ska tidigast 90 dagar och senast 60 dagar före
bindningstidens utgång genom ett särskilt meddelande
till Kunden informera om tidpunkten för Avtalets
upphörande och konsekvenserna därav. Vid en
automatisk förlängning av Avtalet ska Leverantörens
vid förlängningstidpunkten gällande priser och villkor
för Vintersäkring tillämpas på elleveranserna under
den nya bindningstiden, såvida inte annat har avtalats.
Volymflexibilitet: Volymflexibiliteten gäller för Kundens
totala beräknade årsförbrukning enligt Avtalet för
samtliga anläggningar. Om Kundens verkliga
förbrukning uppgår till mer än 105% eller mindre än
95% av den beräknade volymen på månadsbasis har

6.

Leverantören rätt till ekonomisk kompensation från
Kunden för de kostnader och eventuell annan
ekonomisk skada som uppkommer för Leverantören i
anledning därav. Kundens beräknade årsförbrukning
fördelas av Göta Energi på månadsbasis enligt en
standardprofil med en procentuell fördelning per
månad. Leverantörens standardprofil kan förändras
över tid.

Portfölj-el, Entreprenörskraft
6.1.

6.2.
6.3.

Ovan angivna avtalstyper innebär att Kunden ger i
uppdrag till Leverantören att utföra kraftinköp genom
portföljförvaltning i en flerbolagsportfölj (enligt vad
som anges i en särskild produktbeskrivning) enligt vid
var tid gällande prissäkringsstrategi. Det förvaltade
portföljpriset baseras på Leverantörens inköpspris för
el under aktuell kalendermånad och i aktuellt
elområde och justeras med resultatet av
prissäkringarna, med tillägg för avtalat påslag, avtalad
fast avgift och elcertifikatavgift. Portföljpriset ändras
månadsvis och debiteras i efterskott.
Uppsägning: Avtalet kan sägas upp med iakttagande av
i avtalsformuläret avtalad uppsägningstid.
Om uppsägning av Avtalet sker enligt punkt 6.2 ovan,
men Kunden fortsätter att ta ut el i en eller flera
anläggningar (uttagspunkter) som omfattas av Avtalet
utan att Kunden har tecknat nytt avtal med annan
elleverantör, är Leverantören skyldig att fortsätta
leverera el till aktuella uttagspunkter enligt ellagens
bestämmelser. I den situationen upphör således inte
Avtalet att gälla i den delen utan övergår istället i ett
nytt avtal Göta Energi Bas med därtill hörande villkor
(enligt punkt 8 nedan).

7.

Göta Energi Anvisat avtal

8.

Göta Energi Bas

9.

Miljöval

7.1.

8.1.

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.

Avtalet gäller tills vidare i de fall när Leverantören av
berörd nätkoncessionshavare har anvisats skyldighet
att leverera el till Kunden enligt ellagen bestämmelser.
Leverantören ska underrätta Kunden om de villkor som
Leverantören tillämpar för den anvisade elleveransen
och om den dag då leveransen påbörjas. Leverantören
fastställer det pris (elpriset, kostnaden för elcertifikat
och månadsavgiften) som gäller för Anvisat avtal.
Avtalet kan sägas upp av endera parten utan
uppsägningstid. Byte till något av Leverantörens övriga
elavtal kan ske från och med nästkommande dag. I
övrigt gäller ellagens bestämmelser om anvisade
elleveranser.

Avtalet gäller tills vidare och med det pris (elpriset,
elcertifikatavgift och månadsavgift) som Leverantören
fastställt för Göta Energi Bas. Avtalet kan sägas upp av
endera parten utan uppsägningstid. Byte till något av
Leverantörens övriga elavtal kan ske från och med
nästkommande dag.

Miljöval är ett möjligt tillägg till Avtalet. Väljer Kunden
att lägga till ett Miljöval till Avtalet så gäller tillägget
under Avtalets giltighetstid, såvida inte annat har
avtalats.
Miljöval innebär att Leverantören förbinder sig att
anskaffa el av ett av Kunden valt energislag
motsvarande den volym el som Kunden förbrukar.
Leverans av Bra Miljöval-märkt el sker i enlighet med
de kriterier som fastställs av Naturskyddsföreningen.
Priset för Miljövalet framgår av avtalsformuläret eller
Leverantörens avtalsbekräftelse. Priset kan vara fast

9.5.
9.6.

eller rörligt. Vid rörligt pris ändras priset månadsvis och
baseras på Leverantörens inköpspris för det aktuella
energislaget med tillägg av överenskommet påslag
inklusive Leverantörens kostnader för inköp, hantering
och administration av ursprungsmärkning.
Tillägget upphör automatiskt i samband med att
leveransen upphör.
Skulle Leverantören av någon orsak som Leverantören
inte råder över, till exempel produktionsbortfall,
myndighetsbeslut, begränsat utbud, begränsad tillgång
eller annan liknande omständighet, inte kunna leverera
el från Kundens valda energislag eller på annat sätt
fullgöra Kundens Miljöval, har Leverantören rätt att
istället leverera annan el intill dess att orsaken till
hindret upphör. Kunden betalar ingen kostnad för sitt
Miljöval så länge hindret består. Leverantören ska
meddela Kunden om det uppstår problem med
leveransen av el från Kundens valda energislag.

