
  

 

 

 

 

 
ELAVTAL ”Vårflodsel” 
 
Mellan Vimmerby Energiförsäljning AB,  
org.nr. 556527-8404, nedan kallat VEFAB,  
och nedanstående kund har följande avtal  
om elleverans upprättats: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fyll i och kontrollera uppgifterna ovan (vg texta). Namn och adressuppgifter måste exakt stämma överens med de uppgifter 
som finns på din faktura från elnätföretaget. Uppgift om Anläggnings id (består av 18 siffror) och Områdes id (består av tre 
bokstäver) finns också på fakturan från elnätsföretaget. 
  

Hur fungerar Vårflodsel? 
 

Med Vårflodsel undviker du risken att ditt pris fastställs när elen är som dyrast. Den el som du behöver för ett år köper vi in 
varje vardag under mars, april och maj. Inköpet av din el, där elcertifikat ingår, sker alltså vid ca 60 olika tillfällen. Snittpriset 
för dessa 60 inköpstillfällen ligger till grund för ditt nya elpris. Aktuellt påslag är 5,1 öre/kWh (4,1 öre/kWh exkl. moms). 
Elpriset fastställs 1 juni och meddelas dig före 1 juli. Ditt nya pris gäller från 1 juli till 30 juni året därpå. Så rullar det vidare 
år efter år så länge du själv vill.  
 
Avtal om Vårflodsel med start 2022-07-01 går att teckna fram till 2022-02-28. All el är till 100 % förnybar. Dels vattenkraft 
från Lule älv och dels från kraftvärmeverket Tallholmen i Vimmerby. 
 
Pris fram till 30 juni 2022 
 

Priset kommer att variera varje månad och följa elbörsen Nordpools utveckling. På vårt inköpspris* för el och elcertifikat 
lägger vi 4,3 öre/kWh (3,44 öre/kWh exkl. moms). Årsavgiften är 300 kr (240 kr exkl. moms). 
 
Fakturering 
 

 Fakturera månadsvis  Jag vill betala via autogiro (VEFAB skickar en blankett) 

 Fakturera varannan månad  Jag vill ha e-faktura och har denna bank: ___________________________ 
  

 E-postadress (obligatoriskt):    

 
Leveransstart (byte av elhandelsföretag kan göras med 14 dagars varsel) 
 

Alt. 1:  Jag är kund hos VEFAB idag och vill att avtalet ska börja gälla omgående. 

Alt. 2: Jag har ett elavtal med ett annat elhandelsföretag som jag själv säger upp och som löper ut  
  2021 - ____ - ____ och vill därefter anlita VEFAB. 
 

 
Är inget av ovanstående alternativ valt infaller automatiskt alternativ 2. Eventuell lösenavgift för gammalt avtal betalas då av 
kunden.  
 
Underskrift 
 
 
Datum  Namnteckning 
  

Avtalsvillkor: Detta avtal är nedladdat från www.vemab.se och regleras med vid tidpunkten där publicerade ”Avtalsvillkor 
Vårflodsel”. 
* Vårt genomsnittliga inköpspris fastställs på följande sätt: Vårt totala inköp timme för timme minus alla våra kunders timmätta 
anläggningar timmer för timme, prissatt med Nordpools timspot för aktuellt prisområde, dividerat med volymen. Priset på elcertifikat blir 
vår självkostnad inför respektive månad.  
 

VEFAB´s anteckningar: Z03 Z04 Mst Kff VBY 

 
Namn:     
 
Adress:     
 
Postadress:     

Anläggnings id:    Områdes id:    
 
Din beräknade årsförbrukning:   Personnummer:    
 
Leveransadress:    Telefonnummer:    
 


