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1. Avtalets ingående och giltighet 
Avtalet är giltigt först efter att Öresundskraft vid sedvanlig 
kreditprövning har godkänt kunden och bekräftat kundens 
beställning. Avtalets giltighet är också villkorat av att kunden 
inte har en årsförbrukning registrerad hos Elnätsföretaget, som 
överstiger 100 MWh. Avtalet förutsätter vidare att kunden har ett 
gällande avtal med berört elnätsföretag. 
 
Elleveransen påbörjas enligt överenskommelse, under 
förutsättning att kunden dessförinnan har lämnat fullständiga och 
korrekta uppgifter enligt Öresundskrafts begäran. Öresundskraft 
förbehåller sig rätten att flytta fram datum för leveransstart om 
nödvändiga uppgifter för leverantörsbytet inte erhålls i rätt tid. 
 
Om försening av leveransstart eller leverantörsbyte skulle uppstå 
av anledning som orsakats av Öresundskraft äger kunden till 
ersättning från Öresundskraft för konstaterade merkostnader som 
uppkommit till följd därav. Ersättningen utgår som avdrag på 
Öresundskrafts närmast efterföljande faktura till kunden. 
 
Kunden ansvarar själv för uppsägning av avtal med annat 
elhandelsföretag och för eventuella kostnader som kan uppstå i 
samband med det.  
 
2. Villkor och priser 
Utöver vad som nämns i dessa Särskilda avtalsvillkor gäller 
också elbranschens vid var tid gällande Allmänna avtalsvillkor 
för Öresundskrafts försäljning av el till näringsidkare. För 
närvarande med beteckningen EL2012N. Vid eventuella 
avvikelser eller motstridigheter mellan dessa villkor har 
Öresundskrafts Särskilda avtalsvillkor företräde. 
 
Utöver dessa villkor, gäller också specifika priser och villkor för 
Öresundskrafts olika avtalsformer som publiceras på 
Öresundskrafts hemsida (www.oresundskraft.se) och kan 
erhållas från vår kundtjänst. 
 
3. Produktvillkor och Elpris 
Framtidsavtalet är ett förvaltat avtal där förbrukningen för 
samtliga Kunder med detta Avtal ingår i en gemensam portfölj. 
Portföljens förväntade förbrukning prissäkras löpande för 
efterföljande 12 månader, avseende aktuellt elområde. Detta 
innebär att avtalets uppsägningstid (se 8.) utgör en löpande 
bindningstid.  
 
Från avtalets ingående och de första 12 månaderna prissäkras 
kundens förväntade elförbrukning i en startportfölj. Prissäkringar 
för tiden efter dessa 12 månader period hanteras i den 
gemensamma portföljen. 
 
Inköpspriset beräknas månadsvis på utfallet av portföljens 
resultat, där priset på månadens säkrade volym kompletteras med 
volymvägt spotpris och delas sedan med månadens verkliga 
förbrukning. Vid var tid gällande kostnad för Elcertifikatavgift 
och Ursprungsgarantier samt Svenska Kraftnäts (SVK) 
Grundavgift och moms tillkommer elpriset.  
 
Fast årsavgift tillkommer samt en Fast kostnad så kallad 
”Framtidspeng” som går oavkortat till Solar Park i Helsingborg 
(org.nummer 769629-1090) för att köpa in solceller.  
 
4. Skatter och övriga avgifter 
I avtalat elpris ingår kostnader för de skatter och avgifter som 
gäller vid tidpunkten för avtalets ingående. Skulle därefter nya 
skatter eller avgifter införas eller berörda skatter eller avgifter  
 

ändras, äger Öresundskraft rätt att debitera kunden för de nya 
eller ändrade skatterna respektive avgifterna. Detta gäller även 
under en innevarande avtalsperiod för tidsbundet avtal. 
 
5. Ändring av villkor 
Öresundskraft har rätt att ändra påslag, fasta avgifter, pris för 
eventuella tillval och avtalsvillkor, under förutsättning att 
kunden underrättas om ändringarna minst fjorton (14)  månader i 
förväg. 
Såvida inte kunden säger upp avtalet, träder de ändrade villkoren 
i kraft enligt avisering. 
 
6. Bra Miljöval 
Under förutsättning att kunden valt Bra Miljöval som tillägg till 
avtalet garanterar Öresundskraft att köpa in lika mycket 
förnyelsebar el som kunden förbrukar, allt enligt 
Naturskyddsföreningens definition av Bra Miljöval. 
Kunden kan när som helst välja till eller välja bort Bra Miljöval 
oberoende av avtalets bindningsperiod.  
 
7. Avtalsöverlåtelse 
Öresundskraft äger rätt att, på oförändrade villkor, överlåta 
avtalet med kunden till annat elhandelsföretag. Om överlåtelse 
sker, ska kunden informeras om detta. Kunden äger inte rätt att 
överföra avtalet till annan part. 
 
8. Avtalets löptid och Uppsägning 
Avtalet löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om 
tolv (12) kalendermånader. Detta motiveras av att avtalet innebär 
att Öresundskraft måste göra prissäkringar som motsvarar den 
tidsperioden. Uppsägning skall ske via kontakt med vår 
Kundtjänst. Öresundskraft Marknad AB har leveransskyldighet 
fram till dess annat elhandelsföretag tar över elleveransen. 
 
Om avtalet sägs upp utan att kunden ingår avtal med annat 
elhandelsföretag och kunden fortsätter att ta ut el i 
uttagspunkten, ska Öresundskrafts villkor och priser för 
anvisningsavtal tillämpas för den fortsatta elleveransen.  
 
9. Förtida upphörande 
Om kunden i förtid bryter detta avtal, utan att beakta gällande 
uppsägningstid (se 8.), äger Öresundskraft rätt att debitera 
kunden en lösenavgift avseende den kvarvarande avtalsperioden 
(uppsägningstiden).  
Lösenavgiften ska utgöra 10 öre/kWh, på den volym som avser 
återstående avtalstid, där volymen utgår från den av 
Elnätsföretaget registrerade årsförbrukningen på anläggningen.  
 
 


