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Elhandelsföretaget Göteborg Energi DinEl AB 
(DinEl) äger rätt att ändra dessa avtalsvillkor.
Dessa avtalsvillkor aviseras via föreningens 
hemsida: www.vastanvind.se och www.dinel.se

Utöver dessa villkor gäller de vid varje tidpunkt 
gällande:
- Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el, för 
närvarande EL 2009 K för konsument
- Västanvinds villkor vid köp av vindkraftsandelar
- Stadgar för VästanVind vindkraftskooperativ 
Ekonomisk förening, med org.nr 769621-9141

Definitioner
Andelsel – Den el som Medlem förbrukar och som 
ryms inom det antal andelar i VästanVind som 
Medlemmen äger.
Komplementsel – Den el som Medlem förbrukar 
utöver Andelselen.

Avtal med Västanvind m.m.
Medlemmen skall ha avtal med samma elleverantör 
(DinEl AB) som VästanVind avseende leverans av 
både Andelsel och Komplementsel.
DinEl fakturerar Medlemmens hela elförbrukning, 
med uppdelning på Andelsel och Komplementsel 
på fakturan. Eventuella avgifter samt gällande 
energiskatt och moms tillkommer på den totala 
förbrukningen.

Leverans och fakturering av Andelsel och 
Komplementsel
Medlemmarna i VästanVind kan börja få leverans 
av Andelsel från och med att vindkraftverket går i 
produktion, dock tidigast den dag som Västanvind/
DinEl meddelar är bekräftad leveransstartdag för 
den enskilde Medlemmen.
Det är leveransstartdagen för Andelsel som styr 
Medlemmens tillgodogörande av Andelsel. För 
andel som ägs under en del av ett kalenderår 
får Medlem tillgodogöra sig andelselsvolym 
motsvarande kvarstående period för kalenderåret.
VästanVind beslutar pris och villkor för Andelsel.

För Komplementsel gäller villkor enligt nedan.
Medlem ansvarar för att DinEl och VästanVind 

har vid var tid gällande uppgifter för hantering och 
administration av elleveranser. Vid byte skall nya 
uppgifter lämnas i god tid för att ny leveransstartdag 
skall kunna meddelas enligt önskemål.

Medlem som äger flera anläggningar kopplade 
till sitt elabonnemangsavtal får välja vilken/vilka 
anläggningar som skall vara kopplade till andelselen 
i den omfattning som Medlemmen och VästanVind 
(avseende Andelsel) och DinEl (Komplementsel) 
avtalar. Vid förändring uttas administrativ avgift.

Andelsel faktureras i enlighet med ett av DinEl 
fastställt fördefinierat förbrukningsmönster (för att 
ta hänsyn till årets naturliga variationer). Förbrukar 
Medlem mindre Andelsel under en månad än 
vad denne är berättigad till sparas överskottet till 
nästkommande månad, dock längst till och med 
kalenderårets slut. Vid varje årsskifte samt vid flytt, 
skifte mellan Medlems anläggningar, ägarbyte av 
andelar, uppsägning av elabonnemang eller byte av 
abonnent raderas sparat överskott. Överskottet skall 
därmed anses förfallet och Medlemmen har inte 
rätt till ersättning för detta. Icke förbrukad Andelsel 
tillfaller föreningen.

Utebliven betalning, trots skriftlig påminnelse, av 
elfaktura ger VästanVind och DinEl rätt att avbryta 
elleveransen.
Utesluts Medlem ur VästanVind går rätten till 
Andelsel förlorad utan rätt till ersättning.
Förutsättning för leverans av Andelsel är 
Medlemskap i VästanVind, att Medlemmen är 
elkund med ansluten anläggning till svenska elnätet, 
har avtal med DinEl, är ägare till andelarna, har 
meddelat korrekta uppgifter enligt ovan samt att 
Medlemmen har fullgjort sin betalningsskyldighet 
till VästanVind och DinEl.

Komplementsel Fast Elpris
Avtalet innebär ett fast elpris enligt bekräftade 
villkor och avtalsperiod. Före respektive 
avtalsperiods slut meddelas villkoren för en 
förlängningsperiod. Parts uteblivna uppsägning en 
månad före avtalsperiodens utgång eller utebliven 
beställning av ett annat avtalsalternativ med DinEl, 
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medför att avtalet förlängs med 12 månader och 
med då rådande villkor och pris.

Bytesrätt
Bytesrätt kan tecknas som tillägg till Medlemmens 
avtal gällande Komplementsel Fast elpris. 
Bytesrätt faktureras som en engångsavgift för 
innevarande avtalsperiod. Om bytesrätt inte används 
äger Medlemmen inte rätt att återfå avgiften. 
Tecknad bytesrätt flyttas med avtalet till en ny 
leveransadress. Medlemmen har rätt att säga upp 
gällande avtal om denne tecknar ett nytt lika långt 
eller längre avtal om Fast elpris. Bytesrätt kan 
användas en gång under respektive avtalsperiod.

Komplementsel Rörligt elpris
Avtalet är löpande med tre månaders uppsägningstid 
och kan vid månadsskiften bytas till ett avtal om 
Komplementsel Fast elpris hos DinEl.

Prisinformation Rörligt elpris
Elpriset är summan av DinEls kostnader för 
inköp av el på Nord Pool, ursprungsmärkning, 
balanskostnad, avgifter till Svenska Kraftnät 
för områdespriset i anmälningsområdet där 
kundens anläggning finns, kostnad för elcertifikat, 
DinEls påslag i öre/kWh och eventuell fast 
avgift. Kostnaden för elcertifikat bildas utifrån 
elcertifikatmarknadens noterade genomsnittspris 
per månad. Genomsnittspriset avser elcertifikat 
för leverans i samband med innevarande års 
deklaration, allt enligt lagen om elcertifikat. 
Information om förändringar av elpriset lämnas i 
samband med fakturering. För mer information se 
DinEls hemsida.

Gemensamma villkor för Komplementsel Fast 
och Rörligt elpris
DinEl garanterar att vi endast köper förnybar 
ursprungsmärkt energi till våra privatkunder. Detta 
granskas regelbundet av externa revisorer.

Tillval miljöel
För avtal om Komplementsel Fast elpris faktureras 
miljöprodukt under vald avtalslängd och följer med 
vid förlängning. För avtal Komplementsel med 
Rörligt elpris faktureras miljöprodukt löpande.
För samtliga avtalsformer har båda parter rätt 
till uppsägning av miljöprodukten med en 
kalendermånads uppsägningstid.

Avgift vid avbruten avtalsperiod med 
fastprisavtal
Om inte avtalsperioden fullföljs genom att 
Medlemmen t.ex. byter elhandelsföretag, har DinEl 
rätt till ekonomisk ersättning. Ersättningen tas ej 
ut vid flytt till ny anläggning innan avtalsperiodens 
slut, om avtalet flyttas med. Ersättning beräknas 
enligt följande: Kvarvarande avtalsperiod i hela 
månader med förbrukningsvolymen för dessa 
fastställd som en del av elnätsföretagets registrerade 
årsförbrukning för anläggningen. Elpriset för denna 
volym är 30 % av avtalat elpris. Tillägg för fast 
avgift. Den totala ersättningen är dock minst 750 kr.

Kreditprövning
DinEl äger rätt att genomföra sedvanlig 
kreditprövning vid förfrågan om nytt elhandels-
avtal. Under en löpande avtalsperiod har DinEl 
rätt att avbryta elleveransen om Medlemmen inte 
ställer begärd säkerhet eller inkommer med begärd 
förskottsbetalning.

Överlåtelse av avtal
DinEl har rätt att överlåta avtalet till ett närstående 
bolag.

Pris- och villkorsändringar

Avtal om Komplementsel Rörligt elpris
DinEl har rätt att ändra påslag under löpande 
avtalsperiod om Medlemmen informeras minst 15 
dagar före ikraftträdandet.

Avtal om Komplementsel Fast Elpris
Prisändringar, både höjningar och sänkningar, 
under avtalstiden får genomföras om: skatter eller 
av myndighet utfärdade avgifter eller kvotplikt 
på elcertifikat ändras. Information om sådan 
prisändring skall framgå av Medlemmens faktura.

Miljöprodukt
DinEl har rätt att justera priset för samtliga 
miljöprodukter under pågående leverans. 
Prisjusteringar framgår av konsumentens faktura, 
information på DinEls hemsida samt DinEls 
Kundservice.


