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Umeå Energi Elhandel AB:s (”UEEH”)  
Särskilda villkor för Elhandelsavtal med  
Näringsidkare eller övriga juridiska 
personer, 2022:1 
 
Giltiga från och med 2022-11-10 
 
Allmänt 
 
1. Ikraftträdande 
Avtalet mellan Kunden och UEEH, ”Avtalet”, träder i kraft efter  
sedvanlig kreditprövning den dag UEEH godkänt avtalet med  
Kunden. Avtalshandlingar sänds på Kundens egen risk och  
skall vara UEEH tillhanda inom föreskriven tidsfrist. UEEH  
äger rätt, men har ingen skyldighet, att acceptera  
beställningen vid Kundens försening med ingivande av  
avtalshandlingar. UEEH ansvarar inte för försenad  
leveransstart som beror på att Kunden lämnat ofullständiga  
eller felaktiga uppgifter.  
 
2. Avtalsvillkor 
Utöver dessa Särskilda villkor tillämpar UEEH branschens vid  
var tid gällande Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till  
Näringsidkare, som för närvarande har beteckningen EL 2012  
N (rev). Dessa finns tillgängliga på UEEH:s hemsida  
www.umeaenergi.se och kan också erhållas på annat sätt  
genom att kontakta UEEH:s Kundservice. Vid eventuella  
motsättningar mellan de olika villkoren har de Särskilda  
villkoren företräde. Eventuella ändringar eller tillägg i Avtalsformuläret, 
villkoren eller i övrigt, måste skriftligen godkännas av UEEH för att vara 
gällande.  
 
3. Meddelande 
Meddelande från UEEH till Kunden skall vid meddelande  
som skickats per post anses ha kommit Kunden tillhanda  
inom tre dagar från det att UEEH avlämnat brevet för  
postbefordran. När elektroniskt meddelande sänts, anses det  
komma mottagaren tillhanda.  
 
4. Pris 
Den överenskomna ersättningen utgörs dels av pris för  
levererad el (nedan kallat ”Energiavgiften”), dels en fast årlig  
avgift per anläggning (nedan kallad ”Årsavgift”). I  
Energiavgiften ingår ersättning för elområden för Kundens  
anläggning. Vidare tillkommer vid var tid gällande skatter  
och avgifter, såsom mervärdesskatt. Ändras dessa skatter  
eller avgifter – eller vid tillkomst av nya skatter eller avgifter  
som UEEH är skyldig att betala eller uppbära av Kunden  
med anledning av elleveransen till Kunden – äger UEEH att  
ta ut ersättning härför av Kunden. Detsamma gäller vid  
ändring av avgifter som gäller på NordPool eller i Svenska  
Kraftnäts balansansvarsavtal.  
 
I Energiavgiften ingår avgift för Elcertifikat (såvida Kunden  
inte är ett sådant elintensivt företag som är undantagen från  
kvotplikt enligt lag). Avgiften för Elcertifikat är i avtal om Fast  
Elpris bestämd under avtalstiden. I Rörligt inköpspris,  
Avropsavtal, Börs-El samt Anvisningsavtal bestäms avgiften  
för Elcertifikat löpande under avtalstiden utifrån  
Elcertifikatmarknadens noterade genomsnittspris per månad.  
Genomsnittspriset avser Elcertifikat för leverans i samband  
med innevarande års deklaration.  
 
Det åvilar Kunden att meddela om Kunden är ett sådant  
elintensivt företag som är undantaget från kvotplikten. Om  
Kunden under avtalstiden övergår till att vara ett sådant  
elintensivt företag, eller inte längre är ett elintensivt  
företag, skall Kunden genast informera UEEH.  
 
Har UEEH åsamkats, eller kommer UEEH åsamkas,  
kostnader för inköp av Elcertifikat för Kund som under Avtalets  
giltighet övergår till att vara ett elintensivt företag, eller om  
Kunden inte längre är ett sådant elintensivt företag, skall  
Kunden och UEEH föra förhandlingar om hur sådana  
kostnader skall hanteras. UEEH skall under alla förhållanden  
hållas skadeslös av Kunden med anledning av sådan  
förändring. Nätavgifter omfattas inte av Avtalet utan regleras i särskilt  
avtal mellan Kunden och Elnätsföretaget. 

 
5. Fakturering och betalning 
Betalning ska vara UEEH tillhanda senast på den i UEEH:s 
faktura angivna förfallodagen, vilken infaller tidigast 30 dagar  
efter det att UEEH avsänt fakturan. De fordringar som  
uppstår genom Avtalet överlåts löpande till Umeå Energi AB,  
org.nr: 556097-8602, och betalas till dem mot utställd  
faktura. 
 
6. Avtalets upphörande 
Tidigast 90 dagar och senast 60 dagar före bindningstidens 
utgång bör UEEH informera Kunden med tidsbundet avtal om  
tidpunkten för Avtalets upphörande och konsekvenserna  
därav.  
Upphör innevarande avtalsperiod utan att Kunden  
dessförinnan träffat nytt avtal med UEEH, tillämpas vid  
fortsatt leverans från UEEH, de priser och villkor som vid var  
tidpunkt gäller för UEEH:s Rörligt pris. 
 
7. Uppsägning av avtal 
Kunden kan endast säga upp ett Avtal med bindningstid i  
samband med en definitiv avflyttning genom skriftlig  
uppsägning till UEEH som skall ha kommit UEEH tillhanda  
senast 10 dagar innan. Avtalet upphör då att gälla samma dag  
som Kunden meddelat Elnätsföretaget om att elnätsavtalet  
ska upphöra. Vad som nu sagts gäller dock inte avtalstid för  
vilken Kunden prissäkrat elleverans genom avrop (se punkt  
18). Uppsägningstider regleras i övrigt i respektive  
Produktvillkor för olika avtalsformer (se nedan). 
 
8. Lösenavgift 
Om Kunden bryter Avtalet utan att avflyttning eller  
uppsägningsrätt föreligger har UEEH rätt att ta ut en  
lösenavgift. Lösenavgiften beräknas till 12,0 öre/KWh, baserat  
på den återstående leveransvolymen. Leveransvolymen ska  
motsvara den hos Elnätsföretaget registrerade  
årsförbrukningen på anläggningen i tolftedelar, för  
återstående leveransmånader enligt Avtalet. 
 
9. Villkorsändringar 
UEEH äger rätt att ändra dessa avtalsvillkor, om UEEH under  
avtalstiden ändrar de avtalsvillkor för elavtal som UEEH  
generellt tillämpar mot företag. UEEH skall i sådant fall senast  
två månader före det att ändringen träder i kraft underrätta  
Kunden om de nya avtalsvillkoren. Väsentligare förändring av  
villkoren skall dock inte omfatta av Kund gjord prissäkring  
genom avrop, där de äldre bestämmelserna skall äga fortsatt  
tillämpning intill dess avropad leverans fullgjorts. Om Kunden  
gör antagligt att sådan förändring innebär en väsentlig  
nackdel från Kundens perspektiv, äger Kunden säga upp  
Avtalet med en månads uppsägningstid, dock ej under tid för  
vilken prissäkring skett genom avrop.  
Oaktat vad som angivits ovan, vid förändringar avseende  
Energiskatt, mervärdesskatt eller andra skatter samt av  
myndigheter fastställda avgifter – liksom avgifter som gäller  
på NordPool, i Svenska Kraftnäts balansansvarsavtal, eller  
förändring av Svenska Kraftnäts elområden samt, i avtal om  
Rörligt Elavtal, avgift för Elcertifikat – har UEEH rätt att utan  
föregående information till Kunden begära ersättning härför  
enligt vad som anges i UEEH:s fakturor. 
 
10. Överlåtelse av Avtalet 
Avtalet får inte överlåtas utan den andra avtalspartens  
skriftliga medgivande. UEEH äger dock rätt att överlåta Avtalet  
till annat bolag som ingår i samma koncern som UEEH. 
 
11. Information och rekommendationer  
Den information och rekommendationer som lämnas av UEEH 
beträffande elmarknadens utveckling, val av avtalsform eller  
motsvarande, innebär att UEEH överlåter till Kunden att fatta  
beslut om val av elhandelsavtal. UEEH tar inte ansvar för  
Kundens beslut och kan inte lastas för det ekonomiska  
utfallet. 
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12. Sekretess  
Parterna äger ej rätt att utan den andre partens medgivande  
delge innehållet i Avtalet (inklusive men inte begränsat till  
prisuppgifter) till utomstående. Den part som uppsåtligen eller i  
oaktsamhet sprider information i strid med denna  
bestämmelse kan bli skyldig att till den andra parten betala  
skadestånd. Oaktat vad som nu sagts är Kunden medveten  
om och accepterar att UEEH såsom kommunalt företag har att  
iaktta bestämmelserna om handlingsoffentlighet och sekretess  
enligt gällande lagstiftning.  
 
13. Tvist 
Tvist rörande tillkomsten eller tillämpningen av Avtalet  
samt annan tvist härrörande till rättsförhållanden i  
anledning av Avtalet skall slutligt avgöras i allmän domstol,  
varvid Umeå tingsrätt exklusivt skall utgöra första instans.  
 
Särskilda villkor för olika avtalsformer  
 
14. Rörligt pris  
Avtalet består av UEEH:s Inköpspris (kostnader för inköp av  
el), UEEH:s påslag i öre/kWh och årsavgift. För anläggningar  
med timavräknad förbrukning avser UEEH:s kostnader för  
inköp av el det viktade medelvärde som bildas då det timvisa  
spotpriset på Nord Pool Spot för det elområde där Kundens  
anläggning finns sammanvägts med Kundens timvisa  
energiförbrukning med tillägg för balanskostnad och avgifter  
till Nord Pool Spot, Svenska Kraftnät, mäklare och  
miljöpåslag/ursprungsgarantier.  
För övriga anläggningar avser UEEH:s kostnader för inköp av  
el det viktade medelvärde som bildas då det timvisa spotpriset  
på Nord Pool Spot för det elområde där Kundens anläggning  
finns sammanvägts med UEEH:s anskaffade energivolym för  
leverans till anläggningar med schablonavräknad förbrukning i  
samma elområde timme för timme med tillägg för  
balanskostnad och avgifter till Nord Pool Spot, Svenska  
kraftnät, mäklare och miljöpåslag/ ursprungsgarantier.  
Vidare tillkommer vid var tid utgående Elcertifikatavgift.  
Inköpspriset och Elcertifikat-avgiften förändras under  
avtalstiden, varefter information om förändringarna i efterhand redovisas 
på Kundens faktura.  
 
Avtal om Rörligt pris gäller tillsvidare med en ömsesidig  
uppsägningstid om en (1) månad. För det fall Kunden ej 
iakttar uppsägningstiden utgår den lösenavgift som framgår  
under punkt 8 på den beräknade leveransvolymen under  
uppsägningstiden. Vid Kundens definitiva avflyttning gäller  
punkt 7. 
 
15. Fast Elpris  
Under avtalstiden är Energiavgiften och Årsavgiften bestämd  
till belopp som framgår av Avtalet. Ändring av avgifterna kan  
under avtalstiden endast ske enligt punkterna 4 och 8.  
Kunden äger under avtalstiden ej rätt att säga upp Avtalet till  
upphörande i förtid. Vid Kundens avflyttning från  
anläggningen gäller dock punkt 7.  
Efter avtalstidens utgång övergår – om parterna dessförinnan  
inte träffar annan skriftlig överenskommelse – Avtalet till att  
avse elleverans med Rörligt pris. 
 
16. Anvisningsavtal 
Avtal om anvisningsavtal löper tills vidare med en ömsesidig  
uppsägningstid om 15 dagar. De villkor som gäller är  
samma som för Börs-El. Kunder som anvisats till UEEH 
erhåller anvisningsavtal. Kunden är fri att närsomhelst utan  
uppsägningstid välja annan avtalsform hos UEEH. Vid  
kundens definitiva avflyttning gäller dock punkt 7. 
  
17. Vinterpris  
Vinterpris är ett tidsbundet avtal enligt den period som anges  
i Avtalet. Årsavgiften är bestämd och framgår av Avtalet.  
Energipriset är under perioden december till och med mars  
bestämt till fast belopp som framgår av Avtalet, övrig tid  
utgörs Energipriset av samma prissättning som Börs-El, se  
punkt 19. Efter avtalstidens utgång gäller punkt 5. Kunden  
har under avtalstiden inte rätt att säga upp avtalet i förtid. Vid  
Kundens definitiva avflyttning gäller punkt 7. 
 
18. Avropsavtal 
Under avtalstiden är Årsavgiften och Påslag avseende  
Energiavgiften bestämd till belopp som framgår av Avtalet.  
Ändring av Årsavgift och Påslag avseende Energiavgiften kan  

under avtalstiden endast ske enligt punkterna 4 och 7. För  
den rörliga delen bestäms priset enligt vad som anges i  
bestämmelsen om Rörligt pris.  
Kunden äger under avtalstiden ej rätt att säga upp Avtalet till  
upphörande i förtid. Vid Kundens avflyttning från  
anläggningen gäller dock punkt 6.  
 
Följande bestämmelser skall tillämpas avseende Avslut.  
Avslut påbörjas genom att Kunden via telefon kontaktar  
UEEH:s prissäkringsfunktion med begäran om offert. I  
anslutning till Kundens offertförfrågan skickar UEEH:s  
prissäkringsfunktion en offert per e-post eller telefax till  
adress respektive telefaxnummer som Kunden uppgivit i  
offertförfrågan. Offerten innehåller villkoren för det aktuella  
prissäkringsbehovet, d.v.s. priset exklusive Påslag för den  
offererade energivolymen under den leveransperiod som  
offertförfrågan avser.  
 
Kunden accepterar villkoren som UEEH meddelat i offerten  
genom att inom 10 minuter från det att offerten skickats  
meddela UEEH att Kunden accepterar offerten, varvid Avslut  
för det aktuella prissäkringsbehovet har träffats mellan  
Kunden och UEEH när Kundens accept kommit UEEH  
tillhanda. Kundens accept skall sändas på e-post eller telefax  
till adress respektive telefaxnummer som UEEH uppgivit i  
offerten.  
Om Kunden a) inte accepterar offerten; 
b) accepterar offerten efter det att tidsfristen om 10 minuter  
löpt ut;  
eller  
c) accepterar offerten inom tidsfristen om 10 minuter enligt 
föregående mening men med ett förbehåll om ändring av 
offerten (oren accept), har Avslut för det aktuella  
prissäkringsbehovet inte träffats mellan Kunden och UEEH. 
UEEH översänder efter Avslut bekräftelse till Kunden per 
telefax eller e-post. 
Efter avtalstidens utgång övergår – om parterna  
dessförinnan inte träffar annan skriftlig överenskommelse – 
Avtalet till att avse elleverans med Rörligt pris. 
 
19. Börs-El 
Energiavgiften för Börs-El, som kallas volymvägt spotpris,  
utgörs av det timvisa spotpriset på NordPool sammanvägt med  
den totala förbrukningen i aktuellt elområde* för samma timme.  
För månadsmätta anläggningar sätts priset efter månadens  
slut när spotpriset för samtliga timmar i månaden är känt. För  
timmätta anläggningar avräknas spotpriset timme för timme  
mot uppmätt förbrukning. Till priset kommer ett i Avtalet  
angivet Påslag i öre/kWh. Vidare tillkommer vid var tid  
utgående Elcertifikatavgift. Energiavgiften och  
Elcertifikatavgiften förändras under avtalstiden, varefter  
information om förändringarna i efterhand redovisas på  
Kundens faktura. Avtal om Börs-El gäller tillsvidare med en  
ömsesidig uppsägningstid om en (1) månad. För det fall 
Kunden ej iakttar uppsägningstiden utgår den lösenavgift som  
framgår under punkt 8 på den beräknade avtalsvolymen under  
uppsägningstiden. Vid Kundens definitiva avflyttning gäller  
punkt 7. 
 
 
 
 


