
Särskilda avtalsvillkor El-Näringsidkare 
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Omfattning av villkor 
Dessa villkor omfattar avtal för elleverans med Rörligt pris, Rörligt timpris, 
Fast pris samt Anvisningspris. 
Avtalet träder ikraft först när Södra Hallands Kraft Försäljnings AB (556526-
5252) nedan SHKFAB har godkänt den beställning (muntlig eller skriftlig) som 
gjorts av Konsumenten, se daterad avtalsbekräftelse.  
För elleveransen tillämpas avtalsbekräftelse, dessa avtalsvillkor, vid var tid för 
branschen gällande Allmänna avtalsvillkor för konsument samt vid var tid för 
branschen gällande Särskilda villkor för försäljning av el från anvisat elhan-
delsföretag till näringsidkare. Vid villkorsavvikelse äger avtalsbekräftelse 
samt dessa avtalsvillkor företräde. Samtliga villkor finns på 
www.sodrahallandskraft.se och hos SHKFABs kundservice. SHKFAB har rätt att 
ändra dessa avtalsvillkor. Förändring meddelas kund minst 1 månad innan 
förändring träder ikraft. 
 

Leverans 
Avtalad elleverans omfattar, i avtalsbekräftelse, överenskomna 
leveransadresser. Kund förbinder sig att köpa hela sitt behov av el från 
SHKFAB under avtalstiden och SHKFAB förbinder sig att tillgodose kunds be-
hov av elleverans för, i avtalsbekräftelse, överenskomna leveransadresser. 
 
SHKFAB förbehåller sig rätten att flytta fram datum för leveransstart om 
nödvändiga uppgifter för leverantörsbytet inte kan erhållas i rätt tid. Kund har 
rätt till ersättning om försening av leveransstart enligt avtal sker av anledning 
som orsakats av SHKFAB. Kund ersätts med den förlust som förseningen 
åsamkat. 
 

Skatter och avgifter 
Moms och övriga avgifter kommer att tas ut till vid varje faktureringstillfälle 
gällande nivå. Eventuella andra 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 förutsätt-
ningarna för SHKFAB 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, rekommen-
dation mm, och dessa förändrade förutsättningar påverkar kostnaden för 
leveransen, ska priser justeras i enlighet med kostnadsändringen under förut-
sättning att dessa kostnader annars skulle belasta SHKFAB. 
 

Fakturering 
Fakturering sker i efterskott och förfallodag infaller 30 dagar efter fakturada-
tum. 
 

Avyttring 
Vid avyttring av anläggning som omfattas av dessa villkor avslutas avtal från 
och med avyttringsdagen utan ekonomisk ersättning. 
Parterna kan dock överenskomma att avtalet ska gälla för ny anläggning.  
 

Överlåtelse 
Skulle SHKFAB under avtalsperioden köpas av annat företag eller ingå i en ny 
bolagsbildning kan detta avtal överlåtas med oförändrade villkor utan 
kunds medgivande under förutsättning att kund inte lider skada. Kund har 
inte rätt att överlåta avtalet utan SHKFABs medgivande. 
 
SHKFAB äger rätt att, till oförändrade villkor för kund, överlåta uppkomna 
fordringar enligt detta avtal till något av SHKFABs ägarbolag. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Avtalsbrott och förtidsinlösen 
Om kund säger upp avtalet i förtid av annan anledning än definitiv 
avyttring har SHKFAB rätt till ekonomisk ersättning som kompensation för 
den förlust SHKFAB lider på grund av uppsägningen. Ersättningen beräknas 
utifrån den uppskattade förbrukningen för resterande del av avtalsperioden. 
Kvarvarande avtalstid räknas i hela månader. Månadsförbrukning beräknas 
som en tolftedel av senast kända årsförbrukning. Ersättningsnivå utgörs av 
skillnaden mellan avtalat pris och marknadspris minus 5 öre/kWh. Därtill 
kommer årsavgift för kvarvarande avtalstid samt en administrativ avgift på 
500 kr. 
 

Övriga villkor 
SHKFAB förbehåller sig rätten att genomföra sedvanlig kreditprövning. 
 
Genom att teckna detta avtal med SHKFAB, intygar kund samtidigt att denne 
har ett aktuellt avtalsförhållande med elnätsföretaget. 
 
I de fall avtal tecknats mellan kund och SHKFAB där leveransstart inte har 
passerats gäller uppsägning tidigast från och med leveransstartsdatum. 
 
SHKFAB ansvarar inte för eventuella följder av tvångsurkoppling på grund av 
effektbrist. 
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Villkor Rörligt pris 
Det rörliga elpriset per kWh för timavräknad leverans fastställs i efterhand 
varje månad och beräknas som ett medelpris av SHKFABs pris för fysiska kraft 
timme för timme för aktuellt elområde för respektve leveranspunkt samt 
elcertifikatavgift. Påslag samt årsavgift tillkommer. SHKFAB äger rätt att höja 
påslaget och årsavgiften efter att kund informerats minst 1 månad innan 
höjningen träder i kraft. Om en sänkning istället genomförs kan denna träda 
i kraft omedelbart.  
 
Det rörliga elpriset per kWh för schablonavräknad leverans fastställs i efter-
hand varje månad och beräknas som ett volymvägt medelpris av SHKFABspris 
för fysisk kraft för aktuellt elområde för respektive leveranspunkt samt elcerti-
fikatavgift. Påslag samt årsavgift tillkommer. SHKFAB äger rätt att höja påsla-
get och årsavgiften efter att kund informerats minst 1 månad innan höjningen 
träder i kraft. Om en sänkning istället genomförs kan denna träda i kraft ome-
delbart. Byte till någon av SHKFABs övriga elprodukter kan ske från och med 
nästkommande dag.  

Avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 15 dagar. Även 
efter uppsägningstidens utgång gäller villkor för Rörligt pris fram till dess att 
nytt avtal tecknas med SHKFAB eller ett annat elhandelsföretag. 
 

Villkor Fast Pris 
Avtalat elpris för aktuellt elområde för respektive leveranspunkt och årsavgift 
är fast under överenskommen avtalsperiod. Årsavgift tillkommer. Avtalet 
gäller med en ömsesidig uppsägningstid om 15 dagar före avtalstidens utgång. 
Har inte avtalet sagts upp eller aktivt val gjorts övergår fortsatt elleverans till 
villkor enligt Rörligt pris. 
Om uppsägning sker ändras avtalsvillkoren till Rörligt pris efter avtalspe-
riodens slut. Därefter gäller dessa tills dess att nytt avtal tecknas med SHKFAB 
eller ett annat elhandelsföretag. 

Villkor Anvisningspris 
Det rörliga elpriset per kWh för schablonavräknad leverans fastställs i 
efterhand varje månad och beräknas som ett volymvägt medelpris av SHKFABs 
pris för fysisk kraft för aktuellt elområde för respektive leveranspunkt 
samt elcertifikatavgift. Påslag samt årsavgift tillkommer. SHKFAB äger rätt att 
höja påslaget och årsavgiften efter att kund informerats minst 1 månad innan 
höjningen träder i kraft. Om en sänkning istället genomförs kan denna träda i 
kraft omedelbart. Byte till någon av SHKFABs övriga elprodukter kan ske från 
och med nästkommande dag.  

Avtalet gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 15 dagar. Även 
efter uppsägningstidens utgång gäller villkor för Rörligt pris fram till dess att 
nytt avtal tecknas med SHKFAB eller ett annat elhandelsföretag. 
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