Avtal om försäljning av el till näringsidkare – Särskilda villkor ELN2022:2:1
(gäller fr.o.m. 20220215)
1.

Avtalets ingående och avtalsdokumentation
1.1. Detta elavtal gäller från den dag då Switch Nordic Green AB (Leverantören) har godkänt Kundens beställning. Avtalet mellan
Leverantören och Kunden regleras i enlighet med de enskilda villkor Kunden godkände då Kunden ansökte om att bli kund, dessa
särskilda villkor samt branschens allmänna avtalsvillkor, f n EL2012N(rev). Om EL2012N(rev) ersätts av nya villkor eller ändras kan
Nordic Green Energy komma att implementera dessa ändringar. Vid eventuell motstridighet mellan Nordic Green Energys
avtalsvillkor och branschens EL2012N(rev) har Nordic Green Energys avtalsvillkor företräde.

2.

Uttagspunkter och start av elleverans
2.1. Avtalet omfattar de uttagspunkter som specificerats i avtalet. Tillkommande uttagspunkter kan läggas till med det pris Leverantören
ställer ut beroende på då rådande marknadspriser samt anläggningens volym och profil.
2.2. Startdatum för elleveransen framgår av beställningen/avtalet. Elleveransen påbörjas i enlighet med överenskommelse under
förutsättning att Kunden lämnat fullständiga och korrekta uppgifter. Nordic Green Energy tar inte ansvar för försenad leveransstart
om Kundens uppgifter varit felaktiga. I det fall olika uttagspunkter har olika startdatum för leverans ska detta framgå av avtalet.

3.

Avtalslängd och uppsägning
3.1. Avtalets löptid framgår av avtalet. I det fall avtalets startdatum infaller på annat datum än den första i kalendermånaden förlängs
avtalsperioden till den sista kalenderdagen i avtalets sista kalendermånad.
3.2. För uttagspunkter, som kvarstår hos leverantören efter att detta avtal upphört, tillämpas utan särskilt meddelande leverantörens
vid var tid gällande villkor för avtalsformen Normalpris för näringsidkare, publicerade på leverantörens hemsida. Normalpris för
näringsidkare har tre (3) månaders uppsägningstid.
3.3. För ett tillsvidare löpande avtal gäller uppsägningstiden för båda parter om tre (3) månader. Elleveransen fortsätter då i tre (3)
månader från det datum då avtalet sagts upp.
3.4. Den uppsägande parten ska skriftligen meddela den andra parten om uppsägning.

4.

Särskilda produktvillkor
4.1. Fastpris med profileffekt
4.1.1. Fast pris med profileffekt innebär att Kunden och Leverantören överenskommer om leverans av en avtalad volym el, som
fördelas månadsvis, under en avtalad bindningstid till ett fast pris med rak timprofil, dvs jämn fördelning inom månaden.
Avvikelser från den avtalade månadsvolymen och den raka timprofilen fastställs månadsvis och differensen debiteras eller
krediteras i förhållande till utfall beräknas utifrån Leverantörens kostnader för inköp av den förbrukade elen. Till detta
kommer eventuella tilläggsprodukter (t ex miljömärkning) och fasta avgifter som framgår av avtalet. Kostnaden för
tilläggsprodukter och fast avgift är, med undantag för vad som anges i 4.1.4, oförändrade under den överenskomna
bindningstiden.
4.1.2. Avtalad volym baseras på av Kunden angivna uppgifter. För det fallet detta ej särskilt avtalats, baseras volymen på nätägarens
estimerade årsförbrukning vid tidpunkten då leverans söks. Den avtalade volymen fördelas, om ej annat avtalats, månadsvis
över året i förhållande till av Leverantören satt förbrukningsprofil för anläggningen.
4.1.3. Fakturering av Fastpris med profileffekt sker baserat på det avtalade fasta priset med tillägg eller avdrag för avvikelser från
den avtalade volymen och timprofilen i förhållande till Kundens faktiska elförbrukning samt tillägg för Leverantörens inköpskostnader. Med inköpskostnader menas kostnader för kraftinköp, handelskostnader samt kostnader för elcertifikat,
ursprungs-märkning och avgifter till Svenska Kraftnät.
4.1.4. Leverantören har rätt att löpande och med omedelbar verkan justera elpriset under bindningstiden i det fall skatter eller
andra av myndigheter, eller av tredje part med monopolliknande ställning beslutade relevanta avgifter tillkommer, tas bort
eller ändras. Ändring av ersättning för kostnader kan exempelvis bero på att myndighet ändrar kvotplikten på elcertifikat,
höjning av effektreserven, höjning av Svenska Kraftnäts volymavgift, att Sverige indelas i nya elprisområden eller justering av
licensavgifter för ursprungsmärkning.
4.1.5. För det fall Kundens anläggning är schablonmätt äger Leverantören rätt att begära att få den timmätt.
4.2.

Avtal om Rörligt pris
4.2.1. Avtalsformen Rörligt pris är en avtalsform där elpriset är föremål för månatlig justering. Elpriset baseras på Leverantörens
inköpspris för den inköpta elen samt ett påslag. Till elpriset tillkommer fasta avgifter (t.ex. månadsavgift). Såväl fasta avgifter
som påslag framgår av avtalet.
4.2.2. I inköpspriset ingår kostnad för kraftinköp, elcertifikat, ursprungsmärkning, avgift till Svenska Kraftnät samt övriga kostnader.
Med kostnad för kraftinköp menas ett volymvägt genomsnitt av den gångna månadens spotpriser i svenska kronor för
Leverantörens inköp och för det elprisområde Kundens anläggning ligger i. För anläggningar med timmätning används ett
medelpris som består av en sammanvägning av Kundens timvisa energiförbrukning och Nord Pools timvisa spotpris för
anläggningens elområde. Förändringar i Leverantörens kostnader enligt ovan har således en direkt påverkan på Kundens
elpris.
4.2.3. I det fall anläggningen är schablonmätt har Leverantören rätt att debitera Kundens profilkostnad. Leverantören har också rätt
att begära att anläggningen ska timmätas.
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4.2.4. Kunden kan när som helst byta till Nordic Green Energys fastprisavtal med minst samma löptid som avtalet till vid tiden
gällande elpriser som Leverantören ställer ut till Kunden. Bytet får verkan till det månadsskifte som inträder närmast efter
Kundens meddelande till Nordic Green Energy om Kundens önskan att byta avtalsform.
5.

Fakturerings- och betalningsvillkor
5.1. Kunden faktureras månadsvis i efterskott enligt avtalat betalningsvillkor. Om inget annat avtalats är betalningsvillkoret 14 dagar
netto.
5.2. I det fall debiterbart belopp ej är väsentligt har Leverantören rätt att fakturera beloppet med nästkommande period utan särskilt
meddelande till kund.
5.3. Leverantörens fakturering baseras på avläst eller uppskattad förbrukning enligt information erhållen från nätbolag. Eventuellt
uppskattad fakturering utjämnas i samband med nästkommande faktura efter det att avlästa mätarställningar erhållits; dock senast
i samband med slutfaktura.
5.4. Fakturering sker företrädesvis per e-post till i avtalet av Kunden angiven kontaktperson/-adress. I det fall kunden önskar faktura
postalt eller på annat elektroniskt format ska Kunden informera Leverantören om detta. Eventuella kostnader för etablering av
annat elektroniskt format bärs av Kunden.

6.

Kreditgivning och säkerhet
6.1. Leverantören har rätt att göra sedvanlig kreditprövning innan beställning godkännes och till följd av sådan neka beställning/avtal.
6.2. Leverantören har rätt att under avtalets löptid göra sedvanlig kreditprövning, samt om bristfällig sådan konstateras ändra
betalningsvillkor, inkräva godtagbar säkerhet eller häva avtalet. Avslutande av säkerhet förutsätter att Kunden efter
skötsamhetsfrist också har godkänd kreditrating enligt extern kreditinformation. Eventuell ränteavkastning på ställd deposition
tillgodoräknas Kunden.
6.3. Kunden ska omedelbart meddela Leverantören om förändringar gällande ägarförhållande och firmans juridiska ställning såsom
förändringar i bolagsform, fusion, etc.

7.

Avtalsbrott
7.1. Om Kunden inte fullföljer avtalet genom att i förtid avsluta elleverans (till exempel avveckling av verksamhet) eller på annat sätt
förhindra Leverantören att leverera el enligt detta avtal (till exempel byte av elleverantör eller flytt av verksamhet), äger
Leverantören rätt till ersättning för den skada Leverantören lider på grund av detta. Ersättningen motsvarar de kostnader som
Leverantören haft med anledning av avtalet, exempelvis prisförlust på prissäkrad volym, anskaffningskostnad, utebliven vinst och
administrativa kostnader, samt ett avtalsvite om 10% av uppskattad kvarvarande debiterbar elkostnad.
7.2. Om Kunden försummar att betala förfallna avgifter eller ställa säkerhet har Leverantören rätt att avbryta leveransen till Kunden
enligt branschens allmänna villkor. Avser försummelsen betalning av fler än en (1) fakturor har Kunden fem (5) dagar för rättelse
räknat från anmaning innan frånkoppling får ske.
7.3. Om Kunden i övrigt bryter mot bestämmelse i detta avtal har Leverantören rätt till skadestånd samt vite om 10% av uppskattad
kvarvarande debiterbar elkostnad.
7.4. Part äger rätt att säga upp detta avtal med omedelbar verkan om andra parten väsentligt bryter mot detta avtal. Som väsentligt
avtalsbrott räknas också att endera parten bryter mot bestämmelse i detta avtal och inte inom 20 dagar efter skriftlig anmaning
därom vidtagit rättelse.

8.

Ansvar, befrielsegrunder m.m.
8.1. Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i
omständighet som ligger utanför parts kontroll och som förhindrar fullgörandet därav (force majeure). Såsom befriande
omständighet skall anses exempelvis krig, krigshandling, myndighetsåtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på
arbetsmarknad, naturkatastrof och därmed jämställda omständigheter.
8.2. I det fall inget annat är specificerat i detta avtal gäller att part ansvarar för direkt skada som åsamkats den andra parten, i det fall
part agerat grovt vårdslöst eller med uppsåt; det totala ansvaret är begränsat till ett belopp motsvarande ett års fakturering och inte
överstigande 50 000 kr. Ingen part ansvarar för indirekt skada eller följdskador, om inte så särskilt överenskommits i detta avtal.

9.

Övriga villkor
9.1. Samtliga priser som anges i detta avtal är exklusive moms.
9.2. Elnätsavgifter och energiskatt omfattas inte av detta avtal. Kunden betalar för närvarande dessa till nätbolaget.
9.3. Leverantören är personuppgiftsansvarig enligt gällande lagstiftning. Personuppgifter som lämnas till Leverantören kommer att
behandlas för att fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning. Mer information om hur
Leverantören behandlar personuppgifter finns på www.nordicgreen.se.
9.4. Alla ändringar eller tillägg till detta avtal ska göras skriftligen och godkännas av parterna för att vara giltiga. Med skriftligt avses till
exempel epost eller tillägg direkt i detta avtal.
9.5. Meddelande avseende detta avtals tillämpning ska skriftligen, till exempel via epost eller Leverantörens funktion Mina Sidor,
översändas till parternas kontaktperson enligt detta avtal. Respektive part ansvarar för att alla kontaktuppgifter är aktuella.
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9.6.
9.7.
9.8.
9.9.

Avtalsrelaterade tjänster som ej regleras av detta avtal utförs på Kundens beställning och debiteras enligt vid var tid gällande
tjänsteprislista, publicerad på www.nordicgreen.se.
Leverantören har rätt att överlåta detta avtal till tredje part. Kunden kan överlåta detta avtal till tredje part med skriftligt
godkännande från Leverantören.
Avtalsparterna förbinder sig att hålla innehållet i detta avtal konfidentiellt om inte lagstiftning förpliktigar till annat.
Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligen avgöras genom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms
Handelskammares skiljedomsinstitut. Skiljenämnden ska bestå av en skiljeman. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm och
språket för förfarandet ska vara svenska. Svensk lag ska tillämpas på tvisten.
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