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1. Avtalets ingående och avtalsdokumentation 

 

1.1 Detta elavtal gäller för Kund vars tidsbestämda avtal har 

löpt ut och Nordic Green Energy varken tecknat nytt avtal 

med Kund eller avslutat leverans enligt meddelande från 

Kundens nätbolag. 

1.2 Avtalet gäller för Kund vars ursprungliga avtal har som 

villkor att avtalet, vid händelse enligt 1.1, övergår till 

Normalpris. 

1.3 Avtalet regleras även av branschens allmänna 

avtalsvillkor, för närvarande 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. 

1.4 Dessa villkor kan vid var tid ändras av Nordic Green 

Energy under förutsättning att Kunden underrättas minst två 

månader i förväg. 

 

2. Särskilda villkor för Normalpris 

 

2.1  Avtalsformen Normalpris är en avtalsform där elpriset 

är föremål för månatlig justering. Elpriset för Nordic Green 

Energys Normalpris baseras på Nordic Green Energys 

inköpspris för den inköpta elen och ett påslag. Till elpriset 

tillkommer fasta avgifter (t.ex. månadsavgift). Såväl fasta 

avgifter som påslag framgår av särskilt meddelande till 

Kund som skickas till Kund innan tidsbundet avtal löper ut. 

På elpris och fasta avgifter tillkommer vid var tid gällande 

energiskatt och moms. 

2.2 I inköpspriset ingår kostnad för kraftinköp, elcertifikat, 

ursprungsmärkning för vindkraft, avgift till Svenska 

Kraftnät samt övriga kostnader. Med kostnad för kraftinköp 

menas ett volymvägt genomsnitt av den gångna månadens 

spotpriser i svenska kronor för Nordic Green Energys 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 Nordic Green 

Energys kostnader enligt ovan har således en direkt 

påverkan på Kundens elpris. 

2.3 Påslag och fast avgift kan vid var tid ändras av Nordic 

Green Energy under förutsättning att Kunden underrättas 

enligt EL2012N(rev).  

2.4 Avtalsformen Normalpris har ingen bindningstid utan 

löper tillsvidare. 

2.5 Avtalsformen Normalpris har tre månaders 

uppsägningstid. Uppsägning ska skriftligen meddelas Nordic 

Green Energy. I det fall Kunden inte fullföljer 

förpliktelserna under uppsägningstiden, genom att i förtid 

avsluta elleverans, äger Nordic Green Energy rätt till 

ersättning för den skada Nordic Green Energy lider på grund 

av detta. Ersättningen motsvarar de kostnader som Nordic 

Green Energy haft med anledning av avtalet, exempelvis 

inköpskostnader, utebliven vinst och administrativa 

kostnader. 

 

3. Elnätsavgifter 

 

Elnätsavgifter omfattas ej av detta avtal. Kunden betalar 

elnätsavgifter direkt till nätbolaget. 

 

4. Betalningsvillkor 

 

4.1 Nordic Green Energy fakturerar enligt verkligt avläst 

förbrukning som erhålls från Kundens nätbolag. I de fall en 

verkligt avläst förbrukning saknas används en 

årsförbrukningsprofil, som fördelar uppskattad förbrukning 

över året. 

4.2 Nordic Green Energy fakturerar, om inget annat 

överenskommits, på samma sätt som under det tidsbundna 

avtalet, som föregått Normalpris. Betalning ska vara Nordic 

Green Energy tillhanda senast på förfallodagen, vilken 

inträffar tidigast tio dagar efter det att Nordic Green Energy 

skickat fakturan. 

4.3 Sker inte betalning i tid har Nordic Green Energy rätt att 

fordra ränta enligt räntelagen från den i räkningen angivna 

förfallodagen samt till ersättning för de kostnader som är 

förenade med dröjsmålet. Hit räknas kostnader för skriftlig 

betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av 

betalning eller annan förpliktelse. 

 

5. Avtalsöverlåtelse 

 

Kunden har inte rätt att överlåta avtalet på annan part. 

Nordic Green Energy har dock rätt att på oförändrade villkor 

överlåta avtalet på annan part. 

 

6. Övriga villkor 

 

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.

 


