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Produktvillkor - Flexible Pro 
 

Dessa avtalsvillkor avser elleverans till företag och utgör en integrerad del av kundens avtal 
med Enefit AB (”Enefit”) tillsammans med Kundavtalet, Enefits särskilda avtalsvillkor för 
företag samt elbranschens vid var tid gällande allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till 
näringsidkare, för närvarande EL 2012 N (rev) (tillsammans ”Avtalet”). 

1. Pris 

1.1 Prisprofiler: Vid tecknande av Avtalet väljer Kunden en av de två olika prisprofilerna för 

Flexible Pro: Fix+Spot eller Bas+Spot. Den valda prisprofilen gäller för Kundens totala 

förbrukningsvolymer under hela avtalstiden. 

1.2 Fix+Spot: Priset utgörs av en fördelning mellan Prissäkrat Pris för avtalade volymer av 

Kundens energiförbrukning respektive Rörligt Pris för resterande volym av 

energiförbrukningen. Prissäkring sker alltid vid och i enlighet med kundens instruktioner enligt 

punkten 2 nedan. 

Prissäkrat Pris (Fix): Mellan parterna avtalat prissäkrat pris för avtalade volymer i enlighet med 

punkten 2 nedan. Priset beräknas genom att avtalad procentandel av Kundens uppskattade 

energiförbrukning för varje enskild timme, baserad på Kundens förbrukning vid motsvarande 

timme under föregående år, multipliceras med det avtalade prissäkrade priset.  För det fall 

någon, eller flera, uttagspunkt(er) inte möjliggör mätning av energiförbrukning per timme 

beräknas den prissäkrade volymen för berörd(a) uttagspunkt(er) per kalendermånad genom att 

Kundens avtalade procentsats multipliceras med Kundens energiförbrukning vid berörd(a) 

uttagspunkt(er) vid motsvarande kalendermånad under föregående år. Det avtalade 

prissäkrade priset inkluderar det i Kundavtalet fastställda prispåslaget, Kundens profilkostnad, 

elcertifikat, balanskostnad samt avgifter till Nord Pool, Nasdaq OMX, Svenska Kraftnät och 

eSett.  

Rörligt Pris (Spot): Priset baseras på priser på Nord Pool Spot för el under aktuell 

kalendermånad och i aktuellt prisområde. Priset beräknas genom att resterande, ej 

prissäkrade, volymer av Kundens energiförbrukning för uttagspunkterna per timme 

multipliceras med priset på Nord Pool Spot för aktuell timme. För det fall någon, eller flera, 

uttagspunkt(er) hos Kundens inte möjliggör mätning av energiförbrukning per timme beräknas 

priset för berörd(a) uttagspunkt(er) genom att ej prissäkrade volymer av Kundens avtalade 

energiförbrukning för berörd(a) uttagspunkt(er) per kalendermånad multipliceras med priset på 

Nord Pool Spot för aktuell kalendermånad. Till elpriset tillkommer kostnad för elcertifikat samt 

ett i Kundavtalet fastställt prispåslag, vilket inkluderar balanskostnad samt avgifter till Nord 

Pool, Nasdaq OMX, Svenska Kraftnät och eSett. För månadsmätta anläggningar tillkommer 

även Kundens profilkostnad.  

Vid var tid gällande lagstadgade skatter, effektreservavgift, kostnader för 
ursprungsmärkning1 och moms tillkommer till elpriset för såväl Prissäkrat Pris som 
Rörligt Pris. 

                                            
1 Enligt EU Direktiv 2009/28/EC om produktion från förnyelsebara energikällor. 
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1.3 Bas+Spot: Priset utgörs av en fördelning mellan Prissäkrat Pris för avtalade fasta volymer av 

Kundens energiförbrukning respektive Rörligt Pris för resterande volym av 

energiförbrukningen. Prissäkring sker alltid vid och i enlighet med Kundens instruktioner enligt 

punkten 2 nedan. 

Prissäkrat Pris (Bas): Mellan parterna avtalat prissäkrat pris för avtalade fasta volymer av 

energiförbrukningen i enlighet med punkten 2 nedan. Avtalat prissäkrat pris och den avtalade 

fasta volymen av energiförbrukningen förblir oförändrade under den avtalade perioden. Priset 

beräknas genom att avtalad fast volym, vilken är densamma för varje enskild timme, av 

energiförbrukningen för uttagspunkterna per timme multipliceras med mellan Parterna avtalat 

prissäkrat pris. Pris och fast volym avtalas i enlighet med punkten 2 nedan. För det fall någon, 

eller flera, uttagspunkt(er) hos Kundens inte möjliggör mätning av energiförbrukning per timme 

beräknas priset för berörd(a) uttagspunkt(er) per kalendermånad genom att Kundens avtalade 

fasta volym av energiförbrukningen per kalendermånad multipliceras med mellan Parterna 

avtalat prissäkrat pris. Det avtalade prissäkrade priset inkluderar det i Kundavtalet fastställda 

prispåslaget, elcertifikat, balanskostnad samt avgifter till Nord Pool, Nasdaq OMX, Svenska 

Kraftnät och eSett. Kundens profilkostnad tillkommer.  

Rörligt Pris (Spot): Priset baseras på priser på Nord Pool Spot för el under aktuell 
kalendermånad och i aktuellt prisområde. Priset beräknas genom att resterande, ej 
prissäkrade, volymer av Kundens energiförbrukning för uttagspunkterna per timme 
multipliceras med priset på Nord Pool Spot för aktuell timme. För det fall någon, 
eller flera, uttagspunkt(er) hos Kundens inte möjliggör mätning av energiförbrukning 
per timme beräknas priset för berörd(a) uttagspunkt(er) genom att ej prissäkrade 
volymer av Kundens avtalade energiförbrukning för berörd(a) uttagspunkt(er) per 
kalendermånad multipliceras med priset på Nord Pool Spot för aktuell 
kalendermånad. Till elpriset tillkommer kostnad för elcertifikat samt ett i Kundavtalet 
fastställt prispåslag, vilket inkluderar balanskostnad samt avgifter till Nord Pool, 
Nasdaq OMX, Svenska Kraftnät och eSett. För månadsmätta anläggningar 
tillkommer även Kundens profilkostnad.  
Vid var tid gällande lagstadgade skatter, effektreservavgift, kostnader för 
ursprungsmärkning2 och moms tillkommer till elpriset för såväl Prissäkrat Pris som 
Rörligt Pris. 
 

2. Prissäkring 

2.1 Prissäkring kan ske löpande för kommande kalenderkvartal, totalt fyra (4) kalenderkvartal 

framåt och/eller för helt kalenderår, totalt fyra (4) kalenderår framåt, dock sammanlagt maximalt 

100% av den uppskattade årliga förbrukningen per kalenderår. 

2.2 Prissäkring för kvartal kan ske i en eller flera volymposter om 20% av den uppskattade årliga 

förbrukningen.   

2.3 Prissäkring för kalenderår kan ske i en eller flera volymposter om 10% av den uppskattade 

årliga förbrukningen. 

                                            
2 Enligt EU Direktiv 2009/28/EC om produktion från förnyelsebara energikällor. 
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2.4 Prissäkring för kvartal ska ingås senast kl. 14.00 sista arbetsdagen innan ett nytt 

kalenderkvartal inleds i enlighet med bestämmelserna i punkten 2.5 nedan.  

Prissäkring för kalenderår ska ingås senast kl. 14.00 sista arbetsdagen innan ett nytt kalenderår 

inleds i enlighet med bestämmelserna i punkten 2.5 nedan.  

2.5 Om Kunden önskar prissäkra sin elleverans enligt ovan ska Kunden kontakta sin Key Account 

Manager per email för prisuppgift. Kunden måste avge skriftlig accept avseende skriftligen 

utställt pris till Enefit innan kl. 14.00 samma dag för att prissäkring ska ha ingåtts.   

2.6 Varje bekräftelse avseende prissäkring biläggs detta Avtal och utgör avtalsinnehåll. 

2.7 Enefits Key Account Manager är tillgänglig för prissäkring mellan 09.00 - 14.00 på dagar 

Nasdaq OMX Commodities är öppet för handel.   

2.8 För det fall Kundens förbrukning i varje given månad understiger prissäkrad volym kommer den 

fulla, prissäkrade volymen ändock att debiteras. För det fall Kundens förbrukning i varje given 

månad överstiger prissäkrad volym utgör tillämpligt Rörligt Pris enligt avsnitt 1 ovan priset för 

den överstigande delen av energiförbrukningen. 

2.9 Den information som lämnas av Enefit beträffande elmarknadens utveckling, priser eller 

motsvarande, och de priser Enefit ställer ut för prissäkring, utgör varken råd eller 

rekommendationer och innebär inte att kunden överlåter till Enefit att fatta beslut om val av 

prissäkring. Enefit tar inte ansvar för kundens prissäkringsbeslut och kan inte lastas för det 

ekonomiska utfallet av prissäkringar. Enefit är inte i något fall ansvarig för bortfall av produktion, 

utebliven vinst eller någon annan indirekt skada eller följdskada. Enefits ansvar för skador är 

begränsat till tio gånger det prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) som gällde 

när avtalet trädde ikraft.  

3. Avtalstid 

3.1 Avtalstiden anges i Kundens individuella avtal. Om Kunden ingått avtal om prissäkringar som 

gäller till och med ett senare datum än i det individuella avtalet angivet Preliminärt slutdatum, 

löper Avtalet till och med sista datum för senast löpande prissäkring. 

3.2 Avtalet gäller med en ömsesidig uppsägningstid om trettio (30) dagar förutsatt att prissäkringar 

inte löper på någon del av Kundens energiförbrukning. Om Kunden har ingått prissäkringar kan 

Avtalet sägas upp med en ömsesidig uppsägningstid om trettio (30) dagar till upphörande per 

sista dag för prissäkring.  
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