AVTALSVILLKOR FÖRETAG
Generella villkor
1. Dessa avtalsvillkor avser elleverans till företagskund och utgör en integrerad del av kundens avtal med Telge Energi
AB (nedan Telge Energi). De generella villkoren är tillämpliga för samtliga avtalsformer om inte annat anges.
2. Utöver dessa avtalsvillkor gäller för elleveransen även elbranschens vid var tid gällande allmänna avtalsvillkor för
försäljning av el i näringsverksamhet. Vid motstridighet mellan dessa avtalsvillkor och de allmänna avtalsvillkoren,
ska bestämmelserna i dessa avtalsvillkor äga företräde. Samtliga villkor finns att beställa hos Telge Energis
kundtjänst.
3. Telge Energi garanterar att bolaget endast köper förnybar ursprungsmärkt energi. Detta granskas av externa
revisorer.
4. Telge Energi debiterar kunden enligt verkligt avlästa mätarställningar som Telge Energi erhåller från kundens
nätbolag. I de fall Telge Energi saknar en verkligt avläst mätarställning använder Telge Energi sig av en
årsförbrukningsprofil, som fördelar uppskattad förbrukning över året, tills en verkligt avläst mätarställning kommer
Telge Energi tillhanda.
5. Sedvanlig kreditprövning kommer att ske. Om kunden inte blir godkänd enligt Telge Energis kreditpolicy, träder
avtalet inte i kraft.
6. Kundens avtal ska gälla även vid flytt till en ny anläggning, om inte Telge Energi bedömer att avtalet inte kan gälla
för den nya anläggningen. Om avtalet upphör i samband med flytt ska förpliktelser som uppkommit inom ramen för
avtalet fullgöras. Om kunden ingått ett avtal med Telge Energi om prissäkring, ska en slutavräkning göras varvid
kunden, beroende på utfallet i sådan slutavräkning, ska ersätta Telge Energi för eventuellt uppkommet underskott.
7. Fakturering sker månadsvis. Vid fakturering tillämpar Telge Energi öresavrundning. Detta innebär att om örestal
ingår i det belopp som ska betalas av kunden ska örestalet avrundas till närmaste hundratal. Vid avrundningen ska
då slutsiffrorna ett till och med fyrtionio avrundas nedåt och slutsiffrorna femtio till och med nittionio avrundas uppåt.
8. Till angivet elpris tillkommer kostnader för vid var tid gällande energiskatter och mervärdesskatt. Därutöver
tillkommer eventuella andra skatter, avgifter och likartade pålagor beslutade eller rekommenderade av myndighet
under avtalstiden. Dessa kostnader och avgifter kan justeras under innevarande avtalsperiod utan föregående
underrättelse till kunden och redovisas i efterhand på fakturan. Detta innebär exempelvis att prisändringar under
avtalstiden kan komma att ske vid ändring av de regler och avgifter som gäller på Nord Pool, ändrad kvotplikt på
elcertifikat samt för det fall Svenska Kraftnät genomför förändringar av Sveriges indelning i elområden.
9. Nätavgifter tillkommer och debiteras av kundens nätbolag. Från och med 1/1 2018 kommer energiskatten att
debiteras av kundens nätbolag.
10. Om kunden säger upp avtalet i förtid (utan att rätt därtill föreligger enligt dessa villkor) debiteras en administrativ
avgift på f.n. 600 kronor exkl. moms per anläggning samt ersättning för den förlust som Telge Energi drabbas av
under återstående avtalstid. Ersättningen baseras på den beräknade förbrukningen för kvarvarande avtalstid
multiplicerat med skillnaden mellan avtalat pris och marknadspris, samt fasta avgifter och andra avtalade avgifter
som återstår under avtalsperioden. Om kunden ingått ett avtal med Telge Energi om prissäkring, ska kunden också i
förekommande fall ersätta Telge Energi för eventuellt uppkommet underskott i genomförd slutavräkning.
11. Kund som anmält sig som en "elintensiv industri" hos Energimyndigheten ska utan dröjsmål skriftligen meddela detta
till Telge Energi för att rätt fakturering ska ske. Vidare ska förändringar i kvotplikten skriftligen meddelas Telge
Energi.
12. Kunden ansvarar för att meddela Telge Energi eventuella ändringar i kundens person-, anläggnings- och
kontaktuppgifter så att Telge Energi har uppdaterade och gällande uppgifter.
13. Telge Energi äger rätt att helt eller delvis överlåta detta avtal på annan. Kunden äger inte rätt att överlåta detta avtal
(eller del därav) på annan utan medgivande av Telge Energi.
14. Telge Energi äger rätt att ändra dessa avtalsvillkor genom underrättelse till kunden senast två (2) månader före
ändringarna träder ikraft. Sådan underrättelse ska ske antingen genom särskilt meddelande till kunden eller genom
annonsering i dagspress samt information på Telge Energis hemsida (www.telgeenergi.se). För tidsbundna avtal

gäller förändringarna i och med att nytt avtal tecknas (alternativt då avtalet övergår i annat avtal).

Specifika avtalsvillkor
Fast avtal
1. Kunden förbinder sig att köpa el från Telge Energi under avtalstiden.
2. Innan avtalet går ut får kunden ett nytt avtalsförslag från Telge Energi. Om kunden väljer att inte omförhandla sitt
elavtal får kunden rörligt passivt avtal med tillhörande villkor. Rörligt passivt avtal har två veckors ömsesidig
uppsägningstid. Eventuella ändringar i rörligt passivt avtal aviseras inte utan framgår av kundens faktura.
3. Avtalet innebär samma elpris under avtalstiden enligt angivet pris och löptid med justering till aktuellt elområde. Det
fasta avtalspriset baserar sig på elpriset i elområde Stockholm. Under leverans uträknas månadsvis en justering för
skillnaden mellan områdespriset där kundens anläggning är ansluten och det spotpris som råder i elområde
Stockholm. Justeringen beräknas månadsvis i efterskott som skillnaden mellan det volymvägda spotpriset i kundens
elområde jämfört med Telge Energis volymvägda spotpris i elområde Stockholm och redovisas separat som ett
påslag alternativt avdrag. Om kundens anläggning ligger i elområde Stockholm sker inte någon justering.
4. Fast avgift tillkommer.
5. Kostnader för elcertifikat ingår i priset.

Rörligt avtal
1. För avtalet gäller en (1) kalendermånads ömsesidig uppsägningstid.
2. Elpriset baseras på Telge Energis inköpspris vilket är detsamma som Telge Energis faktiska inköpspris för el under
aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde med tillägg för påslag, elcertifikat och fast avgift. I inköpspriset ingår
bl.a. kostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balanskraft och avgifter till Svenska Kraftnät. För anläggningar med
timvis avläsning beräknas inköpspriset genom att energiförbrukningen för anläggningen per timme multipliceras med
inköpspriset för aktuell timme.
3. Elpriset ändras månadsvis och faktureras i efterskott.

Rörligt avtal tidsbundet
1. Kunden förbinder sig att köpa el från Telge Energi under en bestämd avtalstid.
2. Elpriset baseras på Telge Energis inköpspris vilket är detsamma som Telge Energis faktiska inköpspris för el under
aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde med tillägg för påslag, elcertifikat och fast avgift. I inköpspriset ingår
bl.a. kostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balanskraft och avgifter till Svenska Kraftnät. För anläggningar med
timvis avläsning beräknas inköpspriset genom att energiförbrukningen för anläggningen per timme multipliceras med
inköpspriset för aktuell timme.
3. Elpriset ändras månadsvis och faktureras i efterskott.
4.

Uppsägning ska ske senast tre (3) månader före avtalstidens utgång, annars förlängs avtalet automatiskt med en
period motsvarande den initiala avtalstiden med en uppsägningstid om tre (3) månader. Om uppsägning sker, men
inget nytt avtal tecknas övergår detta avtal i ett rörligt avtal med därtill hörande villkor.

Fast transportavtal
1. Kunden förbinder sig att köpa el från Telge Energi under en bestämd avtalstid.
2. Avtalet innebär samma elpris under avtalstiden enligt angivet pris och löptid med justering till aktuellt elområde. Det
fasta avtalspriset baserar sig på elpriset i elområde Stockholm. Under leverans uträknas månadsvis en justering för
skillnaden mellan områdespriset där kundens anläggning är ansluten och det spotpris som råder i elområde
Stockholm. Justeringen beräknas månadsvis i efterskott som skillnaden mellan det volmvägda spotpriset i kundens
elområde jämfört med Telge Energis volymvägda spotpris i elområde Stockholm och redovisas separat som ett
påslag alternativt avdrag. Om kundens anläggning ligger i elområde Stockholm sker inte någon justering.

3. Kostnader för elcertifikat ingår i priset.

Nordpool timspot
1. Kunden förbinder sig att köpa el från Telge Energi under en bestämd avtalstid.
2. Elpriset baseras på priser på Nordpool spot för el under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde. Elpriset
beräknas genom att energiförbrukningen för anläggningen per timme multipliceras med priset på Nordpool spot för
aktuell timme. Till elpriset tillkommer Telge Energis arvode.
3. Elpriset ändras månadsvis och faktureras i efterskott.
4. Kostnader för elcertifikat tillkommer.
5. Uppsägning ska ske senast tre (3) kalendermånader före avtalstidens slut. Sker ingen uppsägning inom utsatt tid
förlängs avtalet med ett (1) år i taget till dess att uppsägning sker. Om uppsägning sker, men inget nytt avtal tecknas
får kunden rörligt passivt avtal med därtill hörande villkor. Rörligt passivt avtal har två veckors ömsesidig
uppsägningstid. Eventuella ändringar i Rörligt passivt avtal aviseras inte utan framgår av kundens faktura.

Portföljförvaltning – Flerbolagsportfölj
1. Avtalet löper i två (2) år från avtalsstart.
2. På uppdrag av Telge Energi förvaltar Los Energy trading nämnda portfölj där kunden ingår. Los Energy trading är ett
helägt dotterbolag till Los Energy. Los Energy trading har som verksamhet att för kunders räkning genomföra och
prissäkra kraftinköp på den nordiska elmarknaden. Los Energy trading står under tillsyn av Finansinspektionen.
3. I enlighet med vad som närmare regleras i detta avtal, lämnar kunden i uppdrag till Telge Energi att utföra kraftinköp
genom portföljförvaltning i Flerbolagsportfölj (se ”Bilaga Prissäkringsstrategi”).
4. Portföljpriset baseras på Telge Energis inköpspris för el under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde och
justeras med resultatet av prissäkringarna, med tillägg för påslag och elcertifikat. Prissäkringarna genererar ett
portföljpris som kan vara både högre och lägre än inköpspriset. Telge Energis inköpspris är detsamma som Telge
Energis faktiska inköpspris. I inköpspriset ingår bl.a. kostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balanskraft och
avgifter till Svenska Kraftnät.
5. Portföljpriset ändras månadsvis och debiteras i efterskott.
6. Part får inte lämna upplysningar om detta avtal eller tillämpningen av detta avtal till tredje man utan samtycke av den
andra parten. Föregående mening utesluter dock inte att upplysning inom ramen för tillämpning av avtalet lämnas till
offentlig myndighet eller liknande organ som har lagstadgad rätt att inhämta uppgift som innefattas av detta avtal.
Som tredje man i här aktuellt avseende räknas inte företag inom samma koncern som part tillhör.
7. Uppsägning ska ske senast tolv (12) kalendermånader före avtalstidens slut, annars förlängs avtalet automatiskt
med ett (1) år till en ny två-års period till dess att uppsägning sker. Om uppsägning sker, men inget nytt avtal tecknas
övergår detta avtal i ett rörligt avtal med därtill hörande villkor.

Vinterportfölj
1. Kunden förbinder sig att köpa el av Telge Energi under en bestämd avtalstid.
2. Vinterportföljen innebär ett rörligt elpris fr.o.m. 1 april t.o.m. 30 september och portföljförvaltat elpris fr.o.m. 1 oktober
t.o.m. 31 mars.
3. Rörligt elpris baseras på Telge Energis inköpspris vilket är detsamma som Telge Energis faktiska inköpspris för el
under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde med tillägg för påslag och elcertifikat. I inköpspriset ingår bl.a.
kostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balanskraft och avgifter till Svenska Kraftnät. För anläggningar med
timvis avläsning beräknas inköpspriset genom att energiförbrukningen för anläggningen per timme multipliceras med
inköpspriset för aktuell timme. I inköpspriset ingår bl.a. kostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balanskraft och
avgifter till Svenska Kraftnät. Portföljförvaltat elpris baseras på Telge Energis inköpspris för el under aktuell
kalendermånad och i aktuellt elområde och justeras med resultatet av prissäkringarna, med tillägg för påslag och

elcertifikat. Prissäkringarna genererar ett portföljpris som kan vara både högre och lägre än inköpspriset. Telge
Energis inköpspris är detsamma som Telge Energis faktiska inköpspris
4. Elpriset ändras månadsvis och faktureras i efterskott.
5. På uppdrag av Telge Energi förvaltar Los Energy trading nämnda portfölj där kunden ingår. Los Energy trading är ett
helägt dotterbolag till Los Energy. Los Energy trading har som verksamhet att för kunders räkning genomföra och
prissäkra kraftinköp på den nordiska elmarknaden. Los Energy trading står under tillsyn av Finansinspektionen.
6. I enlighet med vad som närmare regleras i detta avtal, lämnar kunden i uppdrag till Telge Energi att utföra kraftinköp
genom portföljförvaltning i Vinterportföljen (se ”Bilaga Prissäkringsstrategi Vinterportfölj”).
7. Part får inte lämna upplysningar om detta avtal eller tillämpningen av detta avtal till tredje man utan samtycke av den
andra parten. Föregående mening utesluter dock inte att upplysning inom ramen för tillämpning av avtalet lämnas till
offentlig myndighet eller liknande organ som har lagstadgad rätt att inhämta uppgift som innefattas av detta avtal.
Som tredje man i här aktuellt avseende räknas inte företag inom samma koncern som part tillhör.
8. Uppsägning ska ske senast 31 mars det år avtalet löper ut (dvs. senast dagen före avtalets upphörande), annars
förlängs avtalet automatiskt med ett (1) år i taget till dess att uppsägning sker. Om uppsägning sker, men inget nytt
avtal tecknas övergår detta avtal i ett rörligt avtal med därtill hörande villkor.

Vinteravtal
1. Kunden förbinder sig att köpa el från Telge Energi under en bestämd avtalstid. Av avtalet framgår vilka månader
kunden debiteras rörligt elpris respektive vilka månader kunden debiteras fast elpris.
2. Det rörliga elpriset baseras på Telge Energis inköpspris, vilket är detsamma som Telge Energis faktiska inköpspris
för el under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde. I inköpspriset ingår bl.a. kostnad för kraftinköp,
ursprungsmärkning, balanskraft och avgifter till Svenska Kraftnät. För anläggningar med timvis avläsning beräknas
inköpspriset genom att energiförbrukningen för anläggningen per timme multipliceras med inköpspriset för aktuell
timme.
3. Elpriset ändras månadsvis och faktureras i efterskott.
4. Det fasta elpriset baserar sig på elpriset i elområde Stockholm. Under leverans uträknas månadsvis en justering för
skillnaden mellan områdespriset där kundens anläggning är ansluten och det spotpris som råder i elområde
Stockholm. Justeringen beräknas månadsvis i efterskott som skillnaden mellan det volymvägda spotpriset i kundens
elområde jämfört med Telge Energis volymvägda spotpris i elområde Stockholm och redovisas separat som ett
påslag alternativt avdrag. Om kundens anläggning ligger i elområde Stockholm sker inte någon justering.
5. Kostnader för elcertifikat ingår i det fasta priset samt tillkommer till det rörliga priset.
6. Innan avtalet går ut får kunden ett nytt avtalsförslag från Telge Energi. Om kunden väljer att inte omförhandla sitt
elavtal får kunden rörligt passivt avtal med tillhörande villkor. Rörligt passivt avtal har två veckors ömsesidig
uppsägningstid. Eventuella ändringar i rörligt passivt avtal aviseras inte utan framgår av kundens faktura.

Vinteravtal fast elcertifikat
1. Kunden förbinder sig att köpa el från Telge Energi under en bestämd avtalstid. Av avtalet framgår vilka månader
kunden debiteras rörligt elpris respektive vilka månader kunden debiteras fast elpris.
2. Det rörliga elpriset baseras på Telge Energis inköpspris, vilket är detsamma som Telge Energis faktiska inköpspris
för el under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde med tillägg för påslag, elcertifikat och fast avgift. I
inköpspriset ingår bl.a. kostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balanskraft och avgifter till Svenska Kraftnät. För
anläggningar med timvis avläsning beräknas inköpspriset genom att energiförbrukningen för anläggningen per
timme multipliceras med inköpspriset för aktuell timme.
3. Elpriset ändras månadsvis och faktureras i efterskott.
4. Det fasta elpriset baserar sig på elpriset i elområde Stockholm. Under leverans uträknas månadsvis en justering för
skillnaden mellan områdespriset där kundens anläggning är ansluten och det spotpris som råder i elområde
Stockholm. Justeringen beräknas månadsvis i efterskott som skillnaden mellan det volymvägda spotpriset i kundens
elområde jämfört med Telge Energis volymvägda spotpris i elområde Stockholm och redovisas separat som ett
påslag alternativt avdrag. Om kundens anläggning ligger i elområde Stockholm sker inte någon justering.

5. Kostnader för elcertifikat ingår i det fasta elpriset samt tillkommer till det rörliga elpriset. Elcertifikatpriset är fast under
hela avtalsperioden.
6. Innan avtalet går ut får kunden ett nytt avtalsförslag från Telge Energi. Om kunden väljer att inte omförhandla sitt
elavtal får kunden rörligt passivt avtal med tillhörande villkor. Rörligt passivt avtal har två veckors ömsesidig
uppsägningstid. Eventuella ändringar i rörligt passivt avtal aviseras inte utan framgår av kundens faktura.

Rörligt transportavtal tidsbundet
1. Kunden förbinder sig att köpa el från Telge Energi under en bestämd avtalstid.
2. Elpriset baseras på Telge Energis inköpspris vilket är detsamma som Telge Energis faktiska inköpspris för el under
aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde med tillägg för påslag, elcertifikat och fast avgift. I inköpspriset ingår
bl.a. kostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balanskraft och avgifter till Svenska Kraftnät. För anläggningar med
timvis avläsning beräknas inköpspriset genom att energiförbrukningen för anläggningen per timme multipliceras med
inköpspriset för aktuell timme.
3. Elpriset ändras månadsvis och faktureras i efterskott.

Transportavtal till vinterportfölj
1. Kunden förbinder sig att köpa el från Telge Energi under en bestämd avtalstid.
2. Elpriset baseras på Telge Energis inköpspris vilket är detsamma som Telge Energis faktiska inköpspris för el under
aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde med tillägg för påslag, elcertifikat och fast avgift. I inköpspriset ingår
bl.a. kostnad för kraftinköp, ursprungsmärkning, balanskraft och avgifter till Svenska Kraftnät. För anläggningar med
timvis avläsning beräknas inköpspriset genom att energiförbrukningen för anläggningen per timme multipliceras med
inköpspriset för aktuell timme.
3. Elpriset ändras månadsvis och faktureras i efterskott.

Andelsel
1. Andelar och Andelsel administreras och faktureras av Telge Energi på uppdrag av Telge Energi Vind Ekonomisk
Förening. Som medlem har kunden rätt att köpa minst en Andel och högst det antal Andelar som motsvarar 100 %
av uppskattad förbrukning av elström för varje anläggning per år. Kunden får dock äga högst 10 % av totala antalet
Andelar i föreningen.
2. Varje Andel motsvarar 100 kWh el per år till av styrelsen vid var tid fastställt tillverkningspris (exkl. elcertifikat,
energiskatt och moms).
3. Kostnader för elcertifikat tillkommer.
4. Andelsåret löper fr.o.m. 1 april t.o.m. 31 mars. Andelsel tilldelas med 1/365 per dag fr.o.m. startmånad för
andelselen. Hur mycket andelsel som tilldelas under det första andelsåret beror på startmånad för andelselen. Har
kunden redan andelar och köper till fler andelar, tilldelas andelsel för de nya andelarna på samma sätt som ovan.
Utnyttjas inte tilldelad andelsel en månad sparas den outnyttjade andelselen till nästa avlästa månad, dock som
längst till andelsårets slut. Sparad andelsel för innevarande andelsår följer inte med till ny anläggning vid flytt eller
överlåtelse. Vid återköp av andelar upphör sparad andelsel för innevarande andelsår att gälla.
5. Kunden faktureras månadsvis enligt verkligt avlästa mätarställningar. Saknas verkligt avläst mätarställning debiteras
ingen Andelsel den månaden. Andelsel debiteras först när avläst värde har inkommit.
6. Vid betalningsförsening förbehåller föreningen sig rätten att häva avtalet för det fall kunden inte vidtar rättelse.
7. Vid flytt måste kunden skriftligen godkänna medflytt av andelar till den nya adressen för Andelselen.
8. Föreningen erbjuder andelsägare återköpsrätt upp till 500 andelar per medlem, dock tidigast ett år efter startmånad
för uttag av andelsel i föreningen, mot en administrativ avgift på f.n. 125 kr (1-9 andelar), 250 kr (10-24 andelar), 375
kr (25-49 andelar), 500 kr (50-99 andelar), 750 kr (100 andelar och uppåt). Uppsägning ska vara skriftlig.
Uppsägningstiden är tre (3) kalendermånader. Styrelsen beslutar om återköpsbelopp och tidpunkt för återköp. Vid
återköp av 500 andelar eller fler beslutar styrelsen i varje enskilt fall om återköp ska ske, värdet på insatsen och
tidpunkten för eventuellt återköp. Eventuella obetalda elfakturor dras av från återköpsbeloppet.

9. Kunden har rätt att överlåta fullbetalda Andelar till person eller företag som blir godkänt som andelsägare i
föreningen. Överlåtelsen, som ska vara skriftlig, administreras av Telge Energi. Uppsägningstiden är en (1)
kalendermånad.
10. Utöver vad som nämns i detta avtal gäller föreningens stadgar.
11. Föreningen har rätt att ändra dessa avtalsvillkor. Kunden får information om eventuella ändringar. Aktuella
avtalsvillkor finns på föreningens hemsida www.telgeenergivind.se.

