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Särskilda avtalsvillkor Näringsidkare /Version Trelleborg Energi 2022:1  

I enlighet med vid var tid gällande ”Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till näringsidkare (nuvarande beteckning 
EL 2012 N (rev))” daterat 2018-04-24 lämnar vi härmed nedanstående tilläggsvillkor som gäller tillsammans med de 
Allmänna villkoren.  

Kontaktuppgifter Trelleborg Energi:  Trelleborgs Energi AB 
                                     Besöksadress: Skyttsgatan 16, 231 52 Trelleborg 
                                            www.trelleborgsenergi.se| kundservice@trelleborg.se 

Telefon: 0410-73 38 00 
  
Trelleborg Energis åtagande: Framgår av avtalet.  

Avtalets startdatum och pris:   Framgår av avtalet samt framgår löpande på fakturorna  

Tidpunkt för leveransstart.:  Framgår av avtalet samt framgår löpande på fakturorna 

Information om våra produkter Fast pris innebär att elpriset är fast på 1,2 eller 3 år till det fastpris som 
avtalats om med Trelleborgs Energi. Det enda som kan ändras är moms, 
eller eventuellt tillkommande övriga skatter eller myndighetsavgifter.  

Rörligt pris. Elpriset fastställs en månad i taget i efterskott baserat på vårt 
inköpspris plus avtalat påslag. Du kan när som helst byta till ett av våra 
fastprisavtal.  

Priset bestäms månadsvis och baseras på Trelleborgs Energis volymvägda 
genomsnitt för den gångna månadens elspotpris på NordPool. Till priset 
tillkommer ett påslag per kWh, balansansvarigs påslag, kostnad för 
elcertifikat, och moms samt en fast månadsavgift som framgår av 
elhandelsavtalet. 

Timprisavtal innebär att du som kund kan dra nytta av prissvängningarna 
på den nordiska elbörsen. Elpriset fastställs timme för timme under 
dygnet. Timpriset baseras på det noterade priset i SEK på elbörsen 
NordPool i aktuellt elområde. Det avtalade påslaget tillkommer.  

Priset beräknas utifrån kundens volymviktade medelvärde efter att 
timvis förbrukning sammanvägts med NordPools timvisa spotpris för 
det aktuella elområdet. I elpriset ingår även: eventuell prissäkring av 
valuta, handelsavgift, ursprungsgaranti, clearing- och 
garantikostnader, pålagor från Svenska Kraftnät som 
Effektreservsavgift, Regleravgifter och Förbrukningsavgift, 
kreditkostnader samt omsättningsavgifter till NordPool.  

Du kan när som helst ändra din avtalsform till något av våra andra 
avtalsalternativ.  

Information om priser m.m.:  https://trelleborgsenergiforsaljning.se/elavtal/teckna-avtal/  

Skatter och andra avgifter Energiskatt betalas till elnätsföretaget. Avgifter och moms kommer att tas 
ut till vid varje faktureringstillfälle gällande nivå. Eventuella andra skatter 
och avgifter beslutade eller rekommenderade av myndighet under 
avtalstiden tillkommer också. Dessa kostnader och avgifter kan justeras 
under innevarande avtalsperiod utan föregående underrättelse. 
Redovisning av sådana justeringar sker i efterhand på fakturan. Om 
förutsättningarna för Trelleborgs Energi skulle ändras genom höjd 
kvotplikt, särskild skatt eller av myndighet föreskriven avgift eller genom 
ny lagstiftning eller förordning eller åtagande från branschen eller åtgärd 
från Svenska Kraftnät, Nord Pool ASA eller annan statlig eller kommunal 
myndighet i form av föreskrift, rekommendation mm, och dessa 
förändrade förutsättningar påverkar kostnaden för leveransen, ska priser 
justeras i enlighet med kostnadsändringen under förutsättning att dessa 
kostnader annars skulle belasta Trelleborgs Energi. 
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Leverans Avtalad elleverans avser den i avtalsbekräftelsen angivna 
leveransadressen. Kunden förbinder sig att köpa hela sitt behov av el från 
Trelleborgs Energi under avtalets löptid och Trelleborgs Energi förbinder 
sig att motsvarande tillgodose Kundens behov av elleverans. 

Avtal kan endast tecknas av den som vid leveranstillfället står för 
nätavtalet på anläggningen. Elnätsföretaget ansvarar för att meddela 
Trelleborgs Energi korrekta mätvärden. 

Avtalet är villkorat av sedvanlig kreditprövning. 

 

Faktureringsalternativ:   Månadsvis. Ingen faktureringsavgift.  

Betalningssätt:  Bankgiro eller via Autogiro. Önskar ni betala via autogiro, kontakta vår 
kundservice på kundservice@trelleborg.se eller på tel. 0410 - 73 38 00. 

Avtalets löptid:  Framgår av avtalet. Rörligt pris avtal/timprisavtal är tills vidare med en (1) 
månads uppsägningstid för leverantörsbyte, men 14 dagar för att byta till 
annat avtal hos Trelleborg Energi. För fastprisavtal gäller avtalad löptid, 
vilken framgår av avtalsbekräftelse, faktura samt finns att hitta på Mina 
Sidor.  

Förlängning av avtalet:  I god tid innan avtalet löper ut skickas meddelande om detta och ett 
erbjudande om att förlänga avtalet. Om förlängning inte sker fortsätter 
leveransen efter avtalstidens utgång till då gällande villkor för ”ej 
avtalsförlängt elpris”. Svarar kunden efter erbjudandets slutdatum så får 
kunden aktuellt pris för vald period.  

Uppsägning av avtal:  Avtalet gäller för den period som tecknats och kan under denna period inte 
sägas upp.  

 
Avtalsbrott:  Om kunden inte fullföljer avtalad tidsperiod för avtalet, har Trelleborg 

Energi rätt till ekonomisk ersättning som kompensation. Ersättningen 
beräknas utifrån förbrukningen för resterande del av avtalsperioden i hela 
påbörjade månader. Vid eventuell tvist angående kundens förbrukning 
äger Trelleborgs Energi rätt att hämta uppgifter om det från det 
elnätsföretag som kundens anläggning är ansluten till. 
Månadsförbrukningen ska utgöra en tolftedel av den senast kända 
årsförbrukningen registrerad hos Elnätsföretaget och debiteras med avtalat 
pris i öre/kWh för fast avtal. Vid avtal om rörligt pris faktureras för en (1) 
månad.  

 
Rörligt avtal samt Timpris avtal kan sägas upp och avslutas efter en 
månads uppsägningstid, från uppsägningsdagen.   

Villkor för ersättning:  Framgår av Allmänna Avtalsvillkor ”El 2012 N rev” punkt 5.7. Vid var tid 
gällande Allmänna Avtalsvillkor finns på Trelleborgs Energis webbplats.  

Övrig information:  Finns på Trelleborgs Energis hemsida. Allmänna avtalsvillkor ”EL 2012 
N rev” finns här. Vill ni i stället få Allmänna avtalsvillkor ”EL 2012 N 
rev” skickat till er, kontakta då vår kundservice på 
kundservice@trelleborg.se eller på telefon 0410 – 73 38 00. 
 

Behandling av personuppgifter  På vår hemsida finns information om hur vi behandlar personuppgifter. 
Motsvarande information kan även erhållas av vår kundservice på annat 
sätt. 


