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Kalmar Energi Försäljning ABs avtalsvillkor för Hansa Trygg 
Giltiga från och med 2021-04-01  

Dessa villkor ersätter tidigare villkor för Hansa Pool och 
produkten Hansa Pool ersätts av Hansa Trygg. 
 
1. Allmänt  
Avtalet mellan Kunden och Kalmar Energi Försäljning AB (nedan 
KEF) består av avtal inklusive KEF:s Avtalsvillkor Hansa Trygg och 
branschens vid var tid gällande Allmänna avtalsvillkor för 
försäljning av el till näringsidkare, för närvarande EL 2012 N. I den 
mån skiljaktigheter förekommer ska avtal inklusive KEF:s  
Avtalsvillkor Hansa Trygg äga företräde framför branschens 
Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till näringsidkare. 
KEF äger rätt att helt eller delvis överlåta elhandelsavtalet på 
annan part, på oförändrade villkor för kunden. 
 
2. Avtalets ikraftträdande och leveransstart  
Avtalet träder i kraft från och med undertecknande av kunden eller 
dennes behörige företrädare under förutsättning att avtalet 
kommit KEF tillhanda senast det i avtalet angivna datumet. KEF 
förbehåller sig dock rätten att acceptera avtalet även om det 
kommer KEF tillhanda vid ett senare datum. KEF förbehåller sig 
rätten att inte acceptera detta avtal om kreditprövning visar på 
förhöjd kreditrisk. KEF ansvarar inte för försenad leveransstart som 
beror på bristfällig eller felaktig information från kunden eller 
kundens ombud. 
 
3. Kontakt  
Kunden ansvarar för att meddela KEF eventuella ändringar i 
organisations-, anläggnings- och kontaktuppgifter. 
 
4. 100 % förnybar el 
KEF tillser alltid att kundens elanvändning till fullo täcks av 
motsvarande mängd ursprungsgarantier från förnybara 
produktionsslag. Med förnybara produktionsslag avses för 
närvarande vatten- och vindkraft samt el producerad med solceller 
eller med biobränsle. 
 
5. Prisvillkor och prisberäkning 
Den rörliga delen av elpriset sätts i efterhand för varje aktuell 
leveransmånad utifrån KEFs kostnader för inköp av el, 
ursprungsgarantier (punkt 4), balanskostnad och avgifter till 
Svenska Kraftnät för det elområde där kundens anläggning finns., 
samt avtalat påslag per använd kWh.  
För kvotpliktiga leveranser tillkommer kostnad för elcertifikat enligt 
lagen om elcertifikat. 
KEF prissätter elanvändning per timme om timvärden är 
tillgängliga. Skulle priser med ännu högre upplösning än timme 
införas på marknaden har KEF rätt att tillämpa dessa.  
Till den rörliga totala elpriskostnaden enligt ovan för alla i avtalet 
ingående anläggningar läggs utfallet från till kunden allokerade 
elprissäkringar och avgift för tjänsten PLUS eller BAS.  
Från detta totala kostnadsbelopp beräknas ett snittpris som 
debiteras alla anläggningar. 
Avtalad månadsavgift tillkommer för varje leveranspunkt. 
 
Prissäkringar per månad prissätts enligt Kalmar Energis egen 
forwardskurva med utgångspunkt i de officiella kurserna på 
Nasdaq OMX. Prissäkringar görs i SEK. 
 
Priser för Hansa Trygg är från dessa villkors giltighetsdatum; 2021-
04-01, 2,3 öre/kWh i påslag för levererad elenergi och 40 kr i 
månadsavgift per leveranspunkt.  
För avtal tecknade före 2021-04-01övergår kundens pris till 
gällande påslag och månadsavgift fr.o.m. 2021-04-01 dock med 
rabatt ned till tidigare pris t.o.m. 2021-09-30 om det tidigare priset 
var lägre. 
 
KEF har rätt att under avtalstiden justera gällande påslag och 
månadsavgifter. Information om prisjusteringen ska i sådant fall 
vara kunden tillhanda senast tre (3) månader innan ändringen 
träder i kraft. 
 
 
 

6. Lagstadgade skatter, avgifter och andra pålagor 
Angivna priser gäller exklusive skatter och moms. Ändras dessa 
eller tillkommer nya relevanta skatter eller avgifter äger KEF rätt att 
ändra debiteringen utan föregående avisering. Detsamma gäller 
vid ändring av exempelvis de regler och avgifter som gäller på 
Nord Pool eller i Svenska Kraftnäts balansansvarsavtal. 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 KEF. Prisändringar meddelas senast i 
samband med efterföljande faktura. 
 
7. Uppsägning och avslut av elprisportföljen 
Uppsägningstid: Elhandelsavtalet löper tillsvidare med en 
ömsesidig uppsägningstid av tre (3) kalendermånader.  
 
Avslut av elprisportföljen: Vid avtalets avslutande uppstår en 
öppen finansiell position utan någon underliggande volym i form 
av leverans till kunden. Denna öppna position ska vid avtalets 
uppsägning avräknas mot dess aktuella marknadsvärde. Den 
position som ska kompenseras är den som allokerats som kundens 
elprisportfölj och marknadsvärdet är skillnaden mellan de säkrade 
priserna i elprisportföljen och de aktuella priserna vid 
avslutstillfället. Avslutstillfället och därmed fastställandet av 
marknadsvärdet sker vid en tidpunkt som avgörs av Kalmar Energi. 
Transaktionen sker som en separat debet- eller kreditfaktura, 
beroende på elprisportföljens sammantagna ställning mot 
marknaden, och ställs ut mot kunden som en del av slutfakturering 
med samma villkor som fakturering för leveransen. 
 
8. Avtalsbrott  
Kunden förbinder sig att inom ramen för detta avtal att inte köpa 
el från annan än KEF till i avtalet angivna leveranspunkter. Bryter 
kunden mot denna bestämmelse ska kunden till Kalmar Energi 
Försäljning AB utge ekonomisk ersättning med belopp, som 
uppgår till hälften av kundens beräknade återstående kostnad för 
el enligt detta avtal, samt eventuella kostnader för tillval. 
Återstående volym beräknas på den av nätägaren registrerade 
årsförbrukningen och kvarvarande hela månader (1/12 delar) av 
denna. Tvist på grund av detta avtal ska avgöras i allmän domstol. 
 
9. Flytt och tillägg av anläggning 
Vid kundens definitiva avflyttning från en anläggning upphör 
avtalet att gälla avseende anläggningen. Kunden kan, med KEFs 
samtycke, lägga till ytterligare anläggningar till avtalet. Vid såväl 
flytt som tillägg bör volymprognosen uppdateras och 
elprisportföljen justeras. 
 
10. Villkorsändring 
KEF har rätt att ändra dessa avtalsvillkor genom att meddela 
kunden minst tre (3) månader före ikraftträdandet. 
 
11. Underrättelse vid pris- och/eller villkorsändring 
Underrättelse kan ske antingen genom särskilt meddelande till 
kunden eller genom annonsering i dagspress och information på 
www.kalmarenergi.se. Särskilt meddelande kan skickas med post, 
e-post eller på annat elektroniskt sätt. Meddelande från KEF till 
kunden ska anses ha kommit kunden tillhanda omedelbart vid 
avsändandet om meddelandet sänts per e-post eller på annat 
elektroniskt sätt, och om meddelandet sänts per post, inom tre 
dagar från brevdatering. 
 
12. Fakturering och betalningsvillkor 
Betalning för leveransen ska vara KEF tillhanda senast på den i 
fakturan angivna dagen, som ska infalla tidigast 30 dagar efter det 
att KEF avsänt fakturan. 


