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Avtal och priser
För a   kunna få el måste du ha 
två olika avtal. Du blir ansluten  ll 
elnätet genom a   ingå e   avtal 
med elnätsföretaget på din ort (el-
nätsabonnemang). När du fl y  ar 
in är det vik  gt a   du omgående 
kontaktar nä  öretaget. 

Det andra avtalet du måste skaff a 
är e   avtal om elhandel. Avtalet 
ingår du med e   elhandelsföretag. 
Du kan själv välja vilket elhandels-
företag du vill köpa elen ifrån och 
vilken typ av avtal du vill ha. Om 
du inte ingår något särskilt avtal 
om el, kommer di   elnätsföretag 
a   anvisa dig e   elhandelsföretag. 
Du kan när som helst däre  er byta 
elhandelsföretag om du vill.  

Det fi nns många olika sä   a   ingå 
e   avtal, men den skri  liga formen 
är tydligast. Då skriver du under e   
avtalsförslag som du sedan skickar 
 llbaka  ll elhandelsföretaget. Be-

håll en kopia på det underskrivna 
avtalet för din egen del. Om du va-
rit i kontakt med e   elhandelsföre-
tag för a   ingå e   avtal skall denne 
skicka en bekrä  else, där avtalets 
innehåll framgår,  ll dig i god  d 
innan avtalsperioden påbörjas. 
De  a gäller oavse   hur du varit i 
kontakt med elhandelföretaget. 
Kontrollera a   alla uppgi  er i be-
krä  elsen är korrekta. Om du inte 
har något a   invända mot innehål-
let i bekrä  elsen har ni ingå   e   
avtal. Om du inte tycker a   allt var 
rä  , måste du snarast reklamera 
de  a  ll elhandelsföretaget. 

Det förekommer a   elhandelsföre-
tag erbjuder en möjlighet a   ingå 
avtal via Internet. E  ersom e   så-
dant avtal ingås på distans har du 
ångerrä  . De  a ska framgå tydligt 
av avtalets u  ormning. Även när 
du ingår e   avtal per telefon eller 
när en försäljare besöker dig ska 
du få ångerrä   och en bekrä  else 
på avtalet. 

Avtalets innehåll bestäms av inne-
hållet i de handlingar som du har 
skickat in  ll elhandelsföretaget 
och innehållet i den bekrä  else 
som du får. Även uppgi  er som 
framkommit i samband med elhan-
delsföretagets marknadsföring kan 
vara avtalsinnehåll,  ll exempel om 
du har svarat på direktreklam.
 
Konsumentverket har  förhandlat 
fram allmänna avtalsvillkor med 
elbranschen som gäller alla konsu-
menter. 

Det fi nns olika prisprodukter på 
elmarknaden. De tre vanligaste av-
talen är  llsvidarepris, fastprisavtal 
och avtal om rörligt pris. 

Anvisat pris
Du debiteras e   så kallat anvisat 
pris om du inte ak  vt har valt a   
ingå avtal om elpris eller om pris-
avtalet har löpt ut. Det anvisade 
priset är o  a högre än priset för 
andra alterna  v.

Anvisat pris är e   pris som brukar 
förändras fl era gånger under året, 
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det brukar dock vara trögrörligare 
än e   avtalat rörligt pris (månads-
börspris). Anvisat avtal har o  a en 
uppsägnings  d på 15 dagar eller 
en månad. 

Fastprisavtal
Fastprisavtal är e   avtal om pris 
per kilowa   mme (kWh) inklusive 
elcer  fi kat och eventuella fasta av-
gi  er under en viss period. Avtalet 
omfa  ar normalt inte ska  er, vil-
ket betyder a   det blir en ändring 
av det totala priset som du betalar 
om energiska  en eller momsen 
ändras under perioden .

Vanligaste perioderna för e   fast-
prisavtal brukar vara e  , två eller 
tre år. Andra varianter kan före-
komma. Några elhandelsföretag 
kan man teckna femårsavtal med 
och några har exempelvis avtalspe-
riod på tre månader.

Kontrollera avtalsvillkoren för di   
fastprisavtal, en del avtal förlängs 
per automa  k med angivna villkor 
och bindnings  d. Denna förläng-
ning görs om du inte sagt upp di   
avtal en viss  d innan avtalet löper 
ut. I andra fall så låter elhandelsfö-
retaget dig betala e    llsvidarepris 
om du inte skrivit något ny   avtal. 
Om du har e    dsbestämt avtal är 
di   elhandelsföretag skyldigt a   
informera dig  digast 90 och se-
nast 60 dagar innan om  dpunkten 
och konsekvenserna av avtalets 
upphörande.

Fast pris löper bindings  den ut. 
Byter du elhandelsföretag under 
pågående avtalsperiod kan du bli 
skyldig a   betala skadestånd. 

Vissa elhandelsföretag erbjuder 
fastprisavtal förenade med en rä   
a   teckna om avtalet i för  d , men 
endast med samma företag. En 

sådan rä   brukar innebära en extra 
kostnad.

Rörligt pris 
Den tredje avtalsformen är avtal 
om rörligt pris, där priset är mer 
direkt knutet  ll den nordiska 
elbörsen.

Väljer du rörligt pris följer di   pris 
utvecklingen på elbörsen NordPool 
– både uppåt och nedåt. Med rör-
ligt pris tar du del av marknadens 
svängningar och får e   lägre elpris 
vid låga eller sjunkande priser. Men 
du måste också vara beredd på a   
priset snabbt kan s  ga. 

Rörligt pris kan vara e   alterna  v 
om du tror a   det rörliga elpri-
set kommer a   vara lägre än det 
bundna framöver. Även om din 
elförbrukning är jämn kan din el-
kostnad variera mycket när du har 
rörligt pris. De rörliga elpriserna 
s  ger o  a under vintern. De  a 
kan medföra höga elräkningar 
vinter  d, speciellt om du har en 
fas  ghet som värms med elvärme, 
e  ersom du då har merparten av 
din årsförbrukning. 

Priset du får betala per kWh 
förändras varje månad. Om du 
har e    mbaserat avtal påverkas 
din kostnad även av hur stor din 
elförbrukning är under dygnets 
olika  mmar. Skillnaden mellan e   
tradi  onellt rörligt avtal och e   
 mavtal är a   du kan påverka di   

elpris genom din  mförbrukning 
om du har  mavtal. Du bör inte 
välja e    mavtal om du inte kan 
följa upp och fl y  a elförbrukning 
 ll  ll  mmar då elen är billigare.

Avtal om rörligt pris har, hos 
många elhandelsföretag, en upp-
sägnings  d på en månad. Vissa 
elhandlare har dock en bindnings-
 d  ll företaget om 12 månader, 

men medger byte  ll annat avtal 
under  den.

Jämföra priser
Om du inte träff ar avtal om di   
elpris blir du debiterad e   så kall-
lat anvisat pris. Det priset är o  a 
betydligt dyrare än de avtalspriser 
som elhandelsföretag erbjuder.

För a   hi  a bästa elpriset för dig 
så kan du använda dig av Energi-
marknadsinspek  onens elprisjäm-
förelser på www.elpriskollen.se.

Gemensamma avtal
Gemensamma elavtal innebär a   
fas  ghetsägare av fl erfamiljshus 
avtalar med det lokala elnätsfö-
retaget a   ha e   abonnemang 
och även tecknar e   gemensamt 
elhandelsavtal istället för a   de 
enskilda hushållen har egna abon-
nemang och elhandelsavtal.

Gemensamma elavtal kan innebära 
lägre totala kostnader om nät- och 
elkostnader minskar och kostna-
den för egen administra  on blir 
låg. E  ersom nätavgi  erna varier 
mellan olika nätområden kan kost-
naderna vara olika beroende på 
var fas  gheten är belägen. 

Gemensamma elavtal innebär a   
det enskilda hushållet inte kan 
välja elhandelsföretag eller avtals-
form. Vidare innebär det normalt 
e   sämre konsumentskydd för 
hushållet e  ersom elmarknadens 
regler om mätning och debitering, 
elavbro   och frånkoppling endast 
gäller den som har eget el- eller 
nätavtal. 

Det lokala elnätsföretaget kan ge 
mer informa  on om elnätsabonne-
mang och nätavgi  er. Bostadsorga-
nisa  oner kan ge mer informa  on 
och prak  ska  ps. 


