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1. Allmänna villkor  
 
1.1 Avtalet mellan kunden och Varbergsortens Elförsäljning AB 
består av Elhandelsavtal inklusive Varbergsortens Elförsäljning 
AB:s Avtalsvillkor och branschens vid var tid gällande Allmänna 
avtalsvillkor för försäljning av el till konsument och näringsidkare, 
för närvarande EL 2012 K för konsument och EL2012 N för 
näringsidkare. I den mån skiljaktigheter förekommer ska 
Elhandelsavtal inklusive Varbergsortens Elförsäljning AB:s 
Avtalsvillkor äga företräde framför branschens Allmänna 
avtalsvillkor för försäljning av el till konsument samt 
näringsidkare. Varbergsortens Elförsäljning AB äger rätt att ändra 
dessa Avtalsvillkor genom underrättelse till kunden. Sådan 
underrättelse ska ske antingen genom särskilt meddelande till 
kunden, genom annonsering i dagspress eller information på 
aktuell hemsida, www.vbgelkraft.se. 
 
1.2 Kundens eventuella ändringar och tillägg i den förtryckta 
texten i avtalet måste uttryckligen skriftligen godkännas av 
Varbergsortens Elförsäljning AB för att vara gällande.  
 
1.3 Avtalet träder i kraft på överenskommet datum efter 
undertecknande av kunden eller dennes behöriga företrädare 
med de begränsningar som anges i 1.2 och 1.4 och under 
förutsättning att avtalet kommit Varbergsortens Elförsäljning AB 
tillhanda senast det datum som anges i Elhandelsavtalet. 
Varbergsortens Elförsäljning AB förbehåller sig dock rätten att 
acceptera avtalet även om avtalet kommer Varbergsortens 
Elförsäljning AB tillhanda vid ett senare datum. Vid muntlig 
beställning träder avtalet i kraft på överenskommet datum med 
den begränsning som anges i 1.4. 
 
1.4 Varbergsortens Elförsäljning AB kan komma att genomföra 
kreditprövning av kunden, vilken kan leda till att kundens 
beställning inte accepteras.  
 
1.5 Varbergsortens Elförsäljning AB äger rätt att, på oförändrade 
villkor, helt eller delvis överlåta detta avtal på annan. Kunden äger 
inte rätt att överlåta detta avtal eller delar därav på annan utan 
Varbergsortens Elförsäljning AB:s i förväg lämnade skriftliga 
medgivande.  
 
1.6 Meddelande från Varbergsortens Elförsäljning AB till kunden 
ska anses ha kommit kunden tillhanda omedelbart vid 
avsändandet om meddelandet sänts per e-post och om 
meddelandet sänts per post, inom tre dagar från brevdatering. 
 
1.7 Kunden förbinder sig att köpa el från Varbergsortens 
Elförsäljning AB till överenskommet pris (energipris + 
månadsavgift) under avtalstiden. Energipriset består av pris för 
levererad el (öre/kWh) inkluderat elcertifikatsavgift. 
Månadsavgiften består av en månatlig kostnad (kr/mån). Härtill 
kommer kostnad för skatter och avgifter (se 1.8 nedan) samt, i 
förekommande fall, i avtal angivna tillägg. 
 
1.8 Angivna priser gäller exklusive vid var tid gällande 
mervärdeskatt. Tillkommer nya relevanta skatter eller avgifter 
äger Varbergsortens Elförsäljning AB rätt att ändra debiteringen 
utan föregående avisering. Detsamma gäller vid ändring av 
exempelvis de regler och avgifter som gäller på Nord Pool, i 
Svenska Kraftnäts balansansvarsavtal eller i Svenska Kraftnäts 
indelning i elområden. Om debitering utgått från felaktiga 
uppgifter om leveransens kvotplikt enligt lag om elcertifikat, eller 
om kvotplikten ändras, ska debiteringen korrigeras för aktuell 
period utan dröjsmål efter förhållandet blev känt för 
Varbergsortens Elförsäljning AB.  
 
1.9 Elnätsavgifter och energiskatt tillkommer och berörs inte av 
detta avtal. 
 

 
 
 
1.10 Leveransperioden framgår av Elhandelsavtalet. 
Varbergsortens Elförsäljning AB ansvarar inte i något fall för 
försenad leveransstart som beror på bristfällig eller felaktig 
information från kunden eller kundens ombud. Kunden svarar för 
eventuella kostnader som rör avtal med annan elleverantör. 
 
1.11 Vid kundens avtalsbrott har Varbergsortens Elförsäljning AB 
rätt till ekonomisk ersättning från kunden. Ersättningen beräknas 
som skillnaden mellan kundens avtalade elpris och Varbergsortens 
Elförsäljnings AB:s vid var tid gällande prisvillkor för Fastpris 1 år 
med tillägg för månadsavgifter, under återstående avtalsperiod. 
Skatter skall inte ingå i ersättningen. Kvarvarande avtalstid räknas 
i hela månader. Månadsförbrukningen beräknas som en tolftedel 
av den av elnätsföretaget angivna årsförbrukningen. Minsta 
ersättning som debiteras är dock 450 kr inkl. moms. Ersättning 
utgår även i de fall elleverans inte påbörjats vid tillfället för 
kundens avtalsbrott. 
 
1.12 Vid uppsägning som inte innefattar ett faktiskt 
leverantörsbyte övergår avtalet, om inte annat överenskommes, 
vid avtalstidens utgång till anvisat pris. 
 
1.13 Vid Konsumentens definitiva avflyttning enligt Skatteverkets 
definiton tas ingen lösenavgift ut.  
 
VILLKOR AVTALSFORMER 
 
2 Fastpris  
 
2.1 Prisvillkor Fastpris: Fastpris består av energipris samt 
månadsavgift som är oförändrade under avtalstiden, med 
undantag för förändringar enligt 1.8. 
2.2 Vid avtalstidens slut aviseras nya priser för nästkommande 
period i god tid innan gällande avtal löper ut. Om ingen 
uppsägning sker senast 14 dagar innan ny leveransperiod påbörjas 
förlängs avtalet med fastprisavtal 1 år till vid var tid gällande 
priser. 
2.3 Uppsägningstid: Avtalet kan endast sägas upp i förtid om 
lösenavgift betalas enligt 1.11. 
 
3 Rörligt pris 
 
3.1 Prisvillkor Rörligt pris: Nord Pools spotpris för aktuellt 
elområde för månadsavlästa kunders förbrukningsprofil, aktuell 
elcertifikatsavgift samt ett påslag. Fast månadsavgift tillkommer. 
3.2 Varbergsortens Elförsäljning AB har rätt att under avtalstiden 
justera påslag och månadsavgift. Information om justering sker 
genom information på aktuell hemsida, www.vbgelkraft.se. 
3.3 Uppsägningstid: Avtalet löper tillsvidare med en ömsesidig 
uppsägningstid av tre (3) kalendermånader. Kunden kan när som 
helst teckna avtal om Fastpris till då gällande prisvillkor, att börja 
gälla vid kommande månadsskifte. 
 
4 Vinterpris 
 
4.1 För Vinterpris gäller prisvillkor Rörligt pris (se 3.1-3.3) under 
perioden apr-nov och prisvillkor fastpris (se 2.1 – 2.3) under 
perioden dec – mar. 
4.2 Prisvillkor för fastprisperioden (dec-mar) fastställs varje år i 
oktober och meddelas på aktuell hemsida, www.vbgelkraft.se. 
4.3 Uppsägningstid: Avtalet löper tillsvidare med en ömsesidig 
uppsägningstid av tre (3) kalendermånader. Kunden kan under 
perioden apr-nov när som helst teckna avtal om Fastpris till då 
gällande prisvillkor, att börja gälla vid kommande månadsskifte. 

http://www.vbgelkraft.se/

