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Förord
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leveransvillkor i ELIN, Elpriskollens inrapporteringssystem.
Synpunkter på innehållet mottages tacksamt och kan sändas till elpriskollen@ei.se.
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1 Ansökan om behörighet
För att rapportera in uppgifter i ELIN (Elpriskollens inrapporteringssystem) krävs
två saker:
• e-legitimation (Mobilt BankID)
• behörighet i systemet
Du ansöker om behörighet att rapportera in uppgifter i ELIN genom att följa denna
länk http://www.ei.se/sv/for-energiforetag/el/Rapportera-inelverksamhet/elhandlare/. Från denna sida når du våra e-tjänster. En detaljerad
beskrivning av hur ansökan om behörighet går till finns i avsnitt 1.2.
Den första behörighetsansökan måste göras av företagets firmatecknare. När
Energimarknadsinspektionen (Ei) godkänt firmatecknarens behörighetsansökan
kan firmatecknaren lägga till fler personer (rapportörer) knutna till företaget.

1.1

E-legitimation/Mobilt BankID

För att kunna använda ELIN behövs en personlig e-legitimation. Från och med den
11 april 2018 accepterar Ei endast mobilt BankID som e-legitimation.
E-legitimationen har samma funktion som ett körkort eller ett ID-kort med
skillnaden att e-legitimationen används på internet. Om fler personer på företaget
fungerar som rapportörer till ELIN behöver varje rapporterande person en
personlig e-legitimation.

Hur skaffar du en personlig e-legitimation?
Du skaffar en personlig e-legitimation genom din bank (mobilt BankID).
Det är bara banker som kan utfärda e-legitimationen BankID till privatpersoner.
Mobilt BankID är det som ska användas.
Mobilt BankID innebär att du har din e-legitimation i en mobiltelefon eller
surfplatta – oavsett operatör. För att du ska kunna använda mobilt BankID krävs
att du installerat BankID säkerhetsapp. Giltighetstiden för mobilt BankID är högst
5 år.
För mer information om e-legitimation råder vi dig att kontakta din bank. På
webbplatsen www.bankid.com finns det mer detaljerad information om hur elegitimationen fungerar. Där finns det även länkar till de banker som är utgivare
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av e-legitimation samt information om bland annat säkerheten kring elegitimation.

1.2

Behörighet till ELIN

Behörighetsansökan för firmatecknaren
Formuläret för att söka behörigheter finns på Ei:s webbplats www.ei.se, klicka på
Meny till vänster i sidhuvudet på startsidan. Därefter klicka på Energiföretag och
RAPPORTERA.
Du kan även klicka på denna direktlänk för att komma direkt till blanketten:
https://www.ei.se/Documents/Publikationer/handbocker_och_intyg/Elhandel/Ans
%c3%b6kan%20om%20beh%c3%b6righet%20f%c3%b6r%20f%c3%b6retag%20f%c3
%b6r%20rapportering%20till%20ELin.pdf
Figur 1 Ei:s webbplats www.ei.se

Du kommer nu till en sida med information om all inrapportering till Ei. Klicka
där på Elhandel under Välj vad du vill rapportera.
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Figur 2 Välj att du vill rapportera, Elhandel

Du kommer nu till sidan för rapportering av elpriser och leveransvillkor. Klicka på
BLI BEHÖRIG ATT RAPPORTERA – DET ÄR FÖRSTA GÅNGEN VI SKA
RAPPORTERA.
Figur 3 Bli behörig att rapportera – Det är första gången vi ska rapportera

Du kommer nu till en sida som informerar om inrapporteringen för företag som
ska rapportera första gången.
När du klickar på Sök behörighet får du upp ett formulär som ska fyllas i.
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Figur 4 Länk till sök behörighet, pdf

Figur 5 Fyll i formuläret Sök behörighet

Ett formulär för ansökan om behörighet för företag visas nu. Fyll i
företagsuppgifter och uppgifter om firmatecknare. Skicka sedan ansökan.
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Figur 6 Sida 2 av formuläret

Ei behandlar och godkänner behörighetsansökan.
Du får sedan ett e-postmeddelande till den e-postadress som du angivit i
behörighetsansökan. I detta bekräftas om behörighetsansökan har godkänts eller
inte.
När behörighetsansökan är godkänd kan du logga in i ELIN förutsatt att du har
tillgång till Mobilt BankID (e-legitimation).

Behörighetsansökan för fler personer i företaget
Firmatecknaren kan sedan lägga till behörighet för fler personer i företaget. Detta
görs genom att registrera fler rapportörer direkt i ELIN.

Utse administratör och rapportörer direkt i ELIN-systemet
I ELIN har firmatecknaren möjlighet att utse en rapportör till Administratör, som
då får befogenhet att registrera nya rapportörer. För att utse en rapportör till
administratör måste firmatecknaren vara inloggad i ELIN-systemet.
Firmatecknaren kan även registrera nya rapportörer direkt i ELIN efter inloggning.
Mer information om hur administratör och rapportörer registreras direkt i ELINsystemet finns i avsnitt 5.2 nedan.
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2 Skyldighet att rapportera
elpriser
Elhandlarnas skyldighet att rapportera elpriser framgår av 8 kap. 11 b § ellagen
(1997:857).
Vilka avtalstyper som ska rapporteras framgår av EIFS 2020:4 Föreskrifter och
allmänna råd om elleverantörers skyldighet att lämna uppgift om priser och leveransvillkor
som tillämpas mot elanvändare.

2.1

Avtalstyper som ska rapporteras

Informationen om vilka avtalstyper som omfattas av skyldigheten att lämna priser
och leveransvillkor till Ei återfinns i föreskriftens 3 § och återges nedan.

Fasta avtal
Avtal med fast pris för perioderna tre, fyra, fem och sex månader samt ett, två, tre,
fyra och fem år.

Rörliga avtal
Avtal med rörligt pris för perioden ett år och avtal med rörligt pris löpande.

Mixade avtal
Avtal med mixat pris för perioden ett år.

Anvisningsavtal
Avtal om anvisat pris.

Timbaserat rörligt avtal
Avtal med timpris löpande.

2.2

Jämförpriset för el på kundens faktura

Enligt prisinformationslagen (2004:347) och Konsumentverkets föreskrift (KOVFS
2018:1) ska jämförpriset för el innehålla samtliga fasta och rörliga avgifter som
hamnar på kundens faktura.
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• Elhandelsföretaget ska ange om avgift/kostnad för balansansvar, elcertifikat,
ursprungsgarantier, Nord Pool, Svenska kraftnät och/eller eSett är inkluderat i
”Fasta påslag” eller ”Rörliga kostnader”.
• Samtliga övriga kostnader som elhandlaren avser att lägga på kunden ska
inkluderas i årsavgift, fast påslag och/eller rörliga kostnader.
• De priser och villkor som visa på Elpriskollen ska överensstämma med det som
anges i avtalet med kunden samt beloppet på kundens faktura.
Energimarknadsinspektionen (Ei) planerar tillsyn över att elhandelsföretagens
inrapporterade uppgifter är korrekta.
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3 Inloggning till ELIN
Inloggning till inrapporteringssystemet ELIN kan göras av de rapportörer,
administratörer och firmatecknare som har godkänd behörighet. För
inrapportering av uppgifter i ELIN krävs e-legitimation (se avsnitt 1.1).
Direktlänk till inrapporteringen av priser, https://www.ei.se/sv/forenergiforetag/el/Rapportera-in-elverksamhet/elhandlare/
Du kommer nu till en sida med information om inrapporteringen av priser och
leveransvillkor. En bit ned på sidan finns rubriken Vad vill du göra? Välj där
RAPPORTERA DIREKT.
Figur 7 Välj vad du vill göra, Rapportera direkt
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Figur 8 Välj Mobilt BankID

Här väljer du Mobilt BankID. Du kommer då till nedanstående fönster.
Figur 9 Ange personnummer

Skriv in ditt personnummer och klicka på OK. Nu kontrolleras dina
personuppgifter mot Ei:s Intressentregister och du kommer in i ELIN. Om du har
korrekt behörighet så blir du inloggad direkt i ELIN. I annat fall visas
nedanstående meddelande. Kontakta i så fall din firmatecknare för att denne ska
tilldela dig behörighet enligt avsnitt 5.2.
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Figur 10 Meddelande då ingen behörighet finns

Du är nu inloggad i ELIN och kommer att få göra ett val om du ska rapportera in
avtal för privat eller företag (juridiska personer). Du kan alltid växla mellan dessa
två i vänstra marginalen. För att skilja på dessa två sidor har vi arbetat med olika
färgprofiler, blått för privatavtalen och gult för företagsavtalen.
Figur 11 Startsidan i ELIN, välj om du vill rapportera privatavtal eller företagsavtal
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Figur 12 Privatsidan visas med ett blått fält

Figur 13 Företagssidan visas med ett gult fält
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4 Menyer-översikt
När du loggat i ELIN kommer du till startsidan där alla avtal finns listade.
Härifrån kan du navigera till olika funktioner i ELIN. Menyn för detta finns uppe
till vänster och fälls ut när du klickar på den. Menyns innehåll finns också
tillgänglig längst ned på sidan. Det finns även en mindre meny högst uppe till
höger för info om inloggning och företag.

4.1

Huvudmeny

Huvudmenyn är uppdelad i fyra delar:
• Privat och företag
• Alla avtal – Nytt avtal - Ändra avtal via fil – Ändra flera priser - Leveransvillkor
• Företagsinformation - Behörigheter
• Hjälp
Figur 14 Vy över Huvudmeny
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4.2

Inloggningsuppgifter

Högst upp till höger visas ditt namn under INLOGGAD SOM. Intill finns
LOGGA UT som du använder vid utloggning. Under FÖRETAG visas namnet på
det företag som du är inloggad på. Om du har behörighet att rapportera för flera
olika företag kan du här kontrollera att rätt företagsnamn anges i den vita rutan.
Du kan ändra företag genom att klicka på den svarta pilen och välja det företag du
vill rapportera för.
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5 Företagsinformation och
behörighet
5.1

Företagsinformation

I Företagsinformation lägger elhandelsföretaget in sina kontaktuppgifter samt
övrig information. Välj Företagsinformation i menyn.
Figur 15 Meny - Företagsinformation

Sidan Företagsinformation visar Energimarknadsinspektionens uppgifter om
företaget (företagets namn och organisationsnummer) och Företagsinformation
som visas på Elpriskollen (företagsnamn, e-post, telefon m.m. som företaget själv
lägger upp i ELIN).
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Figur 16 Fyll i eller ändra uppgifter i Företagsinformation

ENERGIMARKNADSINSPEKTIONENS UPPGIFTER OM FÖRETAGET:
Uppgifter om organisationsnummer och företagsnamn hämtas från Bolagsverket,
via Postens adressregister PAR. Skulle dessa uppgifter vara felaktiga ber vi dig att
ta kontakt med Elpriskollen genom att skicka e-post till: elpriskollen@ei.se.
FÖRETAGSINFORMATION SOM VISAS PÅ ELPRISKOLLEN: Här har
företaget möjlighet att lägga till kontaktuppgifter som visas på Elpriskollen. Det är
viktigt att dessa uppgifter är aktuella. Observera att uppgifterna inte uppdateras
automatiskt på Elpriskollen vid förändring i myndighetens intressentregister.
Kontrollera därför att uppgifterna är aktuella i ELIN och uppdatera dem vid
behov.
VI SÄLJER ÄVEN DESSA AVTAL: Här finns möjlighet att lägga till information
om vilka övriga avtal ni säljer förutom dem som visas på Elpriskollen.
Informationen visas på Elpriskollen vid sökning direkt på elhandlaren. Observera
att utrymmet är begränsat till max 500 tecken.
VI ERBJUDER ÄVEN: Här finns möjlighet att lägga till information om andra
tjänster eller annat som kan vara av intresse för en konsument att känna till,
exempelvis energirådgivning. Denna information visas på Elpriskollen vid sökning
direkt på elhandlaren. Observera att utrymmet är begränsat till max 500 tecken.
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Figur 17 Ange information om vilka övriga avtal ni säljer

5.2

Behörigheter

Klicka på Behörigheter i menyn för att se vilka som har behörighet att rapportera.
Figur 18 Meny - Behörigheter

En lista visas nu med firmatecknare och alla behöriga rapportörer.
Figur 19 Aktuella behörigheter

Kontaktuppgifterna för en rapportör kan ändras genom att klicka direkt på
namnet. Då öppnas en sida med rapportörens kontaktuppgifter.
22

Registrera nya rapportörer
Firmatecknaren och administratören kan registrera nya rapportörer direkt i ELIN.
Klicka då på knappen ÄNDRA BEHÖRIGHETER. (läs mer om funktionen
administratör i avsnitt Firmatecknaren kan utse Administratör, nedan)
Figur 20 Ändra behörighet

Ett nytt fönster öppnas nu, klicka då på knappen NY BEHÖRIGHET.
Figur 21 Ny behörighet

Ange personnummer och klicka sedan på knappen GÅ VIDARE.
Figur 22 Lägg till ny behörighet, ange personnummer

Ange namn, telefonnummer, e-post och vilken roll som personen ska ha i systemet.
Välj sedan SPARA.
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Figur 23 Ange personuppgifter

Firmatecknaren kan utse administratör
Firmatecknaren kan utse en av rapportörerna till administratör. Det är en roll som
innebär att administratören får rättighet att utse nya rapportörer direkt i ELIN och
även ta bort rapportörer som inte längre är aktuella.
För att utse en administratör måste firmatecknaren vara inloggad i ELIN. Gå in
under Behörigheter och klicka där på rapportörens namn i listan med rapportörer.
Figur 24 Utse administratör

Ett nytt fönster öppnas med info om rapportören. Gå till rubriken ADMIN och
markera Ja. Klicka därefter på SPARA. Rapportören har nu fått
administratörsbehörighet och kan registrera nya rapportörer direkt i ELIN.
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Figur 25 Utse administratör genom att välja Ja/Nej

Ta bort rapportör
Firmatecknaren och administratörer kan ta bort rapportörer som inte är aktuella.
Klicka då först på rapportörens namn i listan och sedan på knappen TA BORT
längst ned till vänster på den sida som visas.
Figur 26 Klicka på rapportörens namn

Figur 27 Ta bort rapportör
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6 Alla avtal
När du loggat in i ELIN kommer du till startsidan där Alla avtal finns listade.
Figur 28 Vy över Alla avtal

Sidan visar max. 10 avtal åt gången. För att se fler avtal klickar du på knapparna
med siffror längst ned på sidan.
Figur 29 Vy över Alla avtal, se fler avtal

Från avtalssidan kan du ändra priser i befintliga avtal. Klicka då på knappen
ÄNDRA PRIS för respektive avtal. Mer information om hur priser och övriga
uppgifter om avtalet kan ändras finns i avsnitt 9 nedan.
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6.1

Jämförpris och kundtyp

För varje enskilt avtal visas ett jämförpris som är beräknat för den kundtyp som
visas högst upp på sidan vid KUNDTYP. Du kan växla mellan kundtyperna 2 000
kWh/år, 5 000 kWh/år och 20 000 kWh/år. Det jämförpris som visas kommer då att
ändras.
Figur 30 Jämförpris och kundtyp

När du klickar på avtalsnamnet visas en fullständig presentation av avtalets
jämförpris och villkor.
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Figur 31 Presentation av avtalets jämförpris och villkor

6.2

Visa filter

Du kan filtrera fram de avtal du vill titta på eller ändra. Börja med att öppna filtret
genom att klicka på knappen VISA FILTER. Gör sedan de val du önskar och
klicka därefter på knappen FILTRERA.
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Figur 32 Filtrera avtal

Observera att de avtal du filtrerar fram ligger kvar tills du klickar på knappen
RENSA FILTER.

6.3

Sök elavtal

Du kan söka efter avtal med sökfunktionen. Skriv då in ett eller flera ord som kan
finnas i avtalsnamnet i rutan till vänster om knappen SÖK ELAVTAL. Klicka
sedan på knappen.
Figur 33 Sök elavtal, fritextfält

6.4

Ändra priser

Om du vill ändra priser i ett avtal klickar du på knappen ÄNDRA PRIS.
Figur 34 Ändra pris

Du kommer då till avtalets prissida där samtliga prisuppgifter om avtalet kan
ändras. Mer info om hur priser kan ändras för olika avtalstyper finns i avsnitt 9.1.

6.5

Visa prishistorik

Du kan se tidigare priser för avtalet om du klickar på knappen för prishistorik.
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Figur 35 Visa prishistorik

6.6

Duplicera avtal

En kopia av avtalet skapas om du klickar på knappen Duplicera avtal.
Figur 36 Duplicera avtal

6.7

Avsluta avtal

Avtalet kan avslutas om du klickar på knappen Avsluta avtal. Observera att
avtalet senare går att återaktivera och då ska sökas med filterfunktionen genom att
markera Avslutad.
Figur 37 Avsluta avtal

6.8

Radera avtal

Avtalet kan raderas genom att du klickar på knappen Radera avtal. Avtalet tas då
bort fullständigt från ELIN-systemet.
Figur 38 Radera avtal
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7 Leveransvillkor
Ett leveransvillkor kopplas till varje avtal när du lägger upp nya avtal. De
leveransvillkor som tillämpas måste finnas inlagda i ELIN.
För att se befintliga leveransvillkor, klicka på Leveransvillkor i menyn.
Figur 39 Meny - Leveransvillkor

En lista med tillgängliga leveransvillkor visas nu.
Figur 40 Lista med leveransvillkor

I kolumnen Används finns information om leveransvillkoret är kopplat till något
avtal (Ja), eller om villkoret inte används (Nej). I kolumnen Privatkund anges Ja
om leveransvillkoret används för ett privatavtal och Nej om det är ett
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leveransvillkor som används för ett företagsavtal. Det finns också möjlighet att
kopiera ett leveransvillkor genom att klicka på symbolen i kolumnen Kopiera. Ett
leveransvillkor som inte används kan också raderas direkt från listan genom att
klicka på symbolen papperskorg i kolumnen Radera.

7.1

Granska och ändra befintliga leveransvillkor

När du klickar på ett befintligt leveransvillkor visas dess innehåll.
Figur 41 Innehåll leveransvillkor

Ett leveransvillkor innehåller följande poster:
NAMN: Här anges leveransvillkorets namn.
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ELHANDLARENS-ID: Här anges elhandlarens eget interna ID för
leveransvillkoret.
ANGE OM LEVERANSVILLKORET TILLHÖR FÖRETAG ELLER PRIVAT:
Väljer man företag kommer man även att få ange betalningsfrist.
BETALNINGSFRIST: Om leveransvillkoret tillhör ett företagsavtal måste man
ange vilken betalningsfrist avtalet har.
UPPSÄGNINGSTID: Avtalets uppsägningstid anges här. Tre alternativ finns
tillgängliga (dagar, månader eller kalendermånad).
INFORMATION OM FÖRTIDA UPPSÄGNING: Här anges vilka villkor som
gäller om avtalet sägs upp under bindningstid, exempelvis att
brytkostnad/lösenavgift utgår (observera att utrymmet är begränsat till max 500
tecken).
LÄNK TILL LEVERANSVILLKOR: Här anges en länk till leveransvillkoren på
elhandlarens hemsida, där konsumenten kan läsa villkoren i sin helhet.
INFORMATION OM VAD SOM HÄNDER NÄR AVTALET LÖPER UT: Här
anges information om vad som händer när avtalet löper ut i fritextfält.
AUTOMATISK FÖRLÄNGNING: Här anges med Ja eller Nej om avtalet
automatiskt förlängs vid avtalstidens utgång.
OMTECKNINGSRÄTT: Här anges om det går att teckna om avtalet till bättre
pris. Vid Ja ska också eventuell kostnad i intervallform för omteckningsrätt anges.
FAKTURERINGSALTERNATIV: Här anges de fakturaalternativ som är möjliga.
Två alternativ finns tillgängliga (pappersfaktura och e-faktura). Båda alternativen
kan anges samtidigt.
BETALNINGSALTERNATIV: Här anges de betalningsalternativ som är möjliga.
Fem alternativ finns tillgängliga (autogiro, bankgiro, postgiro, kort och swish)

Ändring av befintligt leveransvillkor
Du kan ändra ett befintligt leveransvillkor. Öppna det då enligt beskrivningen
ovan. Genomför de ändringar som önskas och klicka sedan på SPARA. Observera
att de ändringar du gör kommer att visas för alla avtal som leveransvillkoret är
kopplat till.

7.2

Lägg till nytt leveransvillkor

Börja med att klicka på NYTT LEVERANSVILLKOR.
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Figur 42 Nytt leveransvillkor

Nu öppnas en sida med ett tomt leveransvillkor.
Figur 43 Sida med tomt leveransvillkor

Fyll i de uppgifter som gäller för leveransvillkoret och klicka sedan på SPARA.
Observera att man måste fylla i de obligatoriska villkoren för att kunna spara. Se
närmare beskrivning av respektive post/rubrik i avsnitt 7.1 ovan.
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8 Nytt avtal
När du vill lägga upp ett nytt avtal välj Nytt avtal i menyn eller använd dig av
snabbknappen till höger i vyn.
Figur 44 Meny – Nytt avtal

Nu påbörjas processen med att lägga upp ett nytt avtal. Det sker i fyra steg:
• OM AVTALET (all information om avtalet utom prisuppgifter)
• PRISER (alla prisuppgifter om avtalet)
• FÖRHANDSGRANSKA (kontroll att allt blivit rätt)
• KLART (avtalet sparas)
Figur 45 Nytt avtal i fyra steg

8.1

Om avtalet

Fliken OM AVTALET har fyra fält där uppgifter kan lämnas:
OM AVTALET (här anges avtalsnamn, elhandlarens-ID, avtalstyp,
leveransvillkor, min-/max-förbrukning samt datum för ”kan tecknas från” och
”kan tecknas till”).
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RABATTAVTAL (här anges om avtalet har rabatt på elpris eller fasta avgifter
samt vilken typ av kunder som kan få rabatt).
MILJÖAVTAL (här anges typ av energikälla för avtal som erbjuder 100 procent
förnybar el, samt om avtalet har märkningen Bra Miljöval).
ELOMRÅDE ELLER GEOGRAFISK BEGRÄNSNING (här anges i vilka
elområden avtalet gäller, alternativt anges om avtalet är geografiskt begränsat till
ett visst nät).
Figur 46 Fyll i uppgifter om avtalet

NAMN: Ange det namn avtalet ska säljas med.
ELHANDLARENS-ID: Om elhandlaren har ett eget ID-nummer för avtalet anges
det här. (Observera att vid rapportering med Excel- eller XML-fil är elhandlarens
avtals-ID ett krav).
AVTALSTYP: Välj avtalstyp genom att klicka på raden under rubriken Avtalstyp.
Då visas alla avtalstyper som är möjliga att välja (Fast pris 3-6 månader, Fast pris
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1–5 år, Anvisat pris, Mixavtal 1 år, Rörligt 1 år, Rörligt pris löpande, Timpris
löpande). Klicka på den avtalstyp som önskas. Mer information om avtalstyper
finns i avsnitt 2. Avtalstyper som ska rapporteras.
Figur 47 Lista med alla avtalstyper

LEVERANSVILLKOR: Välj det leveransvillkor som ska kopplas till avtalet genom
att klicka på raden under rubriken Leveransvillkor. Då visas alla leveransvillkor
som har lagts upp. Välj det som önskas.
Det är också möjligt att lägga upp ett nytt leveransvillkor genom att klicka på
knappen SKAPA NYTT LEVERANSVILLKOR. Se mer om leveransvillkor i
avsnitt 7 Leveransvillkor.
FÖRBRUKNING: Här anges (om det är ett krav i avtalet) min- och
maxförbrukning för avtalet.
Observera att vid sökning på Elpriskollen visas endast de avtal som ryms inom
den årsförbrukning som kunden angivit. Tänk därför på att ange om avtalet har
min- och/eller maxförbrukning som villkor. Om avtalet har min- eller max-villkor
är det också lämpligt att skriva en textinformation om det i rutan ÖVRIG
INFORMATION. Denna textinformation visas på Elpriskollen vid
avtalspresentationen.
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KAN TECKNAS FRÅN: Datum från när avtalet kan tecknas måste anges här. Om
avtalet har en bortre tidsgräns kan det anges vid KAN TECKNAS TILL.
ÖVRIG INFORMATION: Här kan du ange annan viktig information om avtalet
som ska visas på Elpriskollen (observera att utrymmet är begränsat till max 500
tecken).
LÄNK TILL AVTALET: Här kan du ange en direktlänk till aktuellt avtal på er
(elhandlarens) hemsida.
Figur 48 Ange information om rabattavtal

Om avtalet har rabatt på rörligt eller fast elpris och rabatt på någon fast avgift ska
rutan RABATTAVTAL markeras, (rabattbeloppen ska sedan anges exklusive
moms i fliken PRISER, se avsnitt 8.2).
Information ska också lämnas om RABATTAVTALET GÄLLER alla kunder eller
endast nya kunder. Endast nya kunder är markerat som standard. Riktar sig
rabatten till alla kunder måste du markera Alla kunder.
I rutan VILLKOR FÖR RABATTAVTALET skriver du övrig information som är
viktig. Till exempel: ”Gäller endast nya kunder som inte varit kunder de senaste 12
månaderna”, ”Rabatten xxx kr dras av på första fakturan”. Observera att utrymmet
är begränsat till max 500 tecken.
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Figur 49 Ange information om förnybar el

Om avtalet erbjuder 100 procent förnybar el ska det anges i fältet MILJÖAVTAL.
Det gör du genom att ange vilken TYP AV FÖRNYBAR EL som leveransen
innehåller: Sol, Vind, Vatten och Bio. Ett avtal kan innehålla en eller flera av dessa
energikällor. Därutöver kan också anges om avtalet har MILJÖMÄRKNING Bra
Miljöval (Naturskyddsföreningens miljömärkning).
Om ni säljer ett avtal med märkningen Bra Miljöval men fördelningen av
förnybara energislag varierar över året kan en bedömning göras av vilka
energislag som kan bli aktuella. Markera då det eller de energislag som ni bedömer
kommer att ingå och skriv sedan tilläggsinformation i rutan INFORMATION OM
MILJÖAVTAL.
I rutan INFORMATION OM MILJÖAVTAL kan du ange ytterligare information
om miljöavtalet, till exempel: ”Avtalet består av 20 % vind- och 80 % vattenkraft”,
”Bioenergi från vårt kraftvärmeverk”, ”Vindkraft från xx-parken”. Observera att
utrymmet är begränsat till max 500 tecken.
Figur 50 Ange elområde eller geografisk begränsning

Slutligen ska du ange vilket elområde avtalet säljs i. Det kan vara ett eller flera
elområden. Klicka på Elområde som då aktiverar rutorna för elområde 1–4.
Markera önskade elområden. Observera att för rörliga-, mix- och timavtal kan
endast ett elområde per avtal anges.
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Klicka sedan på NÄSTA.
Om avtalet endast säljs till kunder i ett geografiskt begränsat område markerar du
Geografiskt begränsad. Klicka sedan på LÄGG TILL NÄTOMRÅDE och markera
önskat nät i den lista som kommer upp. Gå sedan ned till slutet på listan och välj
LÄGG TILL. Klicka därefter på NÄSTA.
Figur 51 Exempel på geografisk begränsning

8.2

Priser

När du lagt in alla uppgifter i fliken OM AVTALET och klickat på nästa kommer
du till fliken PRISER.
Fliken PRISER kan innehålla upp till sex fält där uppgifter ska matas in. Antalet
fält kan variera beroende på val av avtalstyp. Läs mer om avtalstyper i avsnitt 2.1.
Läs mer om de olika fälten nedan.

Pris giltigt från och fasta avgifter
PRIS GILTIGT FRÅN – Här hämtas datumet automatisk från föregående sida, där
ni har angett vilket datum avtalet kan tecknas från.
FAST ÅRSAVGIFT– Här anger du fast årsavgift i kr/år enligt avtal med kund.
Figur 52 Fyll i giltighetstid och fast årsavgift

Fast elpris
FAST ELPRIS – Här anger du fast elpris (öre/kWh). Gäller endast fasta avtal och
mixavtal. Observera att priset ska anges exklusive moms.
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Figur 53 Ange det fasta elpriset

Rörligt elpris
RÖRLIGT ELPRIS – Här anger du fast påslag och rörliga kostnader (öre/kWh),
spotpriset hämtar Ei från Nord Pool, i detta fall det genomsnittliga spotpriset
under förgående månad. Gäller endast rörliga avtal och mixavtal. Observera att
priset ska anges exklusive moms.
Figur 54 Ange påslag och rörliga kostnader till det rörliga priset

FAST PÅSLAG OCH RÖRLIGA KOSTNADER har delprisposterna SPOTPRIS,
FAST PÅSLAG och RÖRLIGA KOSTNADER.
Börja med att ange vilken typ av kostnader som ingår i de två delprisposterna
genom att kryssa i lämpliga rutor (se under rubrikerna I FAST PÅSLAG INGÅR
och I RÖRLIGA KOSTNADER INGÅR). Elhandelsföretaget avgör själv vilka
kostnader som kan anges för respektive prispost).
SPOTPRISET Ei hämtar föregående månads medelspotpris från Nord Pool, det
går inte att ändra dessa priser. Eftersom detta värde sällan är samma värde som
elhandlarens inköpspris så behöver man rapportera in mellanskillnaden (även
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kallad volymkostnad) för att rätt jämförpris ska visas på Elpriskollen.
Volymkostnaden (medelspotpris minus elhandlarens inköpspris) rapporteras
under rörliga kostnader eller fast påslag.
Därefter kan prisuppgifterna för FAST PÅSLAG och RÖRLIGA KOSTNADER
anges. Observera att rörliga elpriser har en brytdag den 11:e varje månad som gör
det möjligt att ange rörligt elpris för aktuell månad och nästa månad.
Vid behov kan du med ett enkelt klick på ?-symbolen uppe i högra hörnet bli
dirigerad till denna handbok och avsnittet om inrapportering av rörliga priser.
Handboken öppnas i en ny flik.

Aktuell månad (månad 1) (baseras på spotpris föregående månad)
Det pris som finns angivet här visas alltid på Elpriskollen. Du kan ange priset för
aktuell månad från den 11:e fram till den sista dagen i månaden. Därefter spärras
fälten och går inte att redigera förrän den 11:e nästa månad.
Finns priser angivna i fälten för nästa månad kommer de att flyttas över
automatiskt till aktuell månad den 11:e, (läs mer under Nästa månad (månad 2),
nedan).
Detta innebär att du kan ändra priser i rutorna för aktuell månad endast mellan
dag 11 och 31 varje månad. Det är därmed inte möjligt att publicera nya rörliga
avtal på Elpriskollen dag 1-10 varje månad. Däremot går det att lägga upp ett avtal
med priser som kommer att publiceras från den 11:e.

Nästa månad (månad 2) (baseras på spotpris föregående månad)
Det pris som finns angivet här visas inte på Elpriskollen. Prisfälten är alltid öppna
för redigering. Observera också att priser som är angivna här flyttas automatiskt
till aktuell månad (månad 1) den 11:e varje månad för att bli synliga på
Elpriskollen.
Nästa månads (månad 2) prisfält används vanligen under dag 1–10 i månaden. Då
läggs påslagen in som avser aktuell månad. Prisuppgifterna kommer sedan att
flyttas till aktuell månad (månad 1) den 11:e. Prisfälten för nästa månad (månad 2)
töms då och fylls med nollor.

Timpris
TIMPRIS– Här anger du fast påslag och rörliga kostnader (öre/kWh), spotpriset
hämtar Ei från Nord Pool, i detta fall ett spann bestående av två spotpriser; ett för
den billigaste timmen under förgående månad och ett för den dyraste timmen
under förgående månad. Observera att priset ska anges exklusive moms. I övrigt
gäller samma brytdag den 11:e varje månad precis som för dem rörliga avtalen.
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Figur 55 Timpriset importeras av Ei

Rabattavtal
RABATTAVTAL – Om det är ett rabattavtal anger du här RABATT
ENGÅNGSBELOPP (anges i kr, enligt avtal med kund) och RABATT ELPRIS
(anges i öre/kWh, enligt avtal med kund). Observera att priserna ska anges
exklusive moms. Gäller alla avtalstyper som har rabatt. GILTIGHETSTID FÖR
RABATT ELPRIS – Ange hur många hela månader rabatten för elpris gäller. Se
mer viktig info om rabattavtal i avsnitt 8.6 nedan.
Figur 56 Ange rabatt och giltighetstid

När alla prisuppgifter är inlagda klickar du på NÄSTA längst ned till höger på
sidan. Du kommer då till fliken FÖRHANDSGRANSKA.
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8.3

Förhandsgranska

En sammanfattning av informationen OM AVTALET och PRISER visas i fliken
FÖRHANDSGRANSKA
Figur 57 Förhandsgranskning av avtalet

Det finns ytterligare information om du klickar på informationssymbolerna vid
Fast Årsavgift, Spotpris, Fast påslag, Rörliga kostnader och Moms se bild nedan.
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Figur 58 Information om vad som ingår i jämförpriset

Även längre ned i förhandsgranskningen finns informationssymboler för Övriga
villkor rabattavtal, Uppsägningstid, Automatisk förlängning, Omteckningsrätt,
Förtida uppsägning och Faktureringsalternativ, se bild nedan.
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Figur 59 Information om villkor
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Om något blivit fel går det att ändra, klicka på TILLBAKA. Om allt ser bra ut,
klicka på knappen SPARA. En bekräftelse på att avtalet sparats visas, se nedan.
Figur 60 Avtalet har sparats

Uppdateringar i månad 2 visas inte vid förhandsgranskning
När uppdatering av rörligt inköpspris och påslag sker under dag 1-10 varje månad
ska de nya priserna läggas in i fälten för månad 2. Dessa priser flyttas sedan
automatiskt till månad 1 den 11:e varje månad och blir då synliga på Elpriskollen.
Vid förhandsgranskningen innebär det att förändringen inte kommer att visas. Det
är i stället de priser som är inlagda för månad 1 som visas. Att en förändring skett
med avtalet framgår dock direkt i avtalslistan där det anges att avtalet är
”Prisförändrat” och datum.
Figur 61 Datum när avtalet är prisförändrad

Datumet anger dock bara när åtgärden skett, men inte när priset för månad 2
kommer att bli aktivt.

8.4

Särskilt om avtal med anvisat pris och rörligt elpris

Vid uppläggning av avtal med anvisat pris används samma prismall (fliken
PRISER) som för mixade avtal. Det blir därför möjligt att lägga in elpriset som fast
elpris eller rörligt elpris. Det är upp till elhandlaren att välja, men det finns en
spärr i systemet som varnar om man försöker lägga in både ett fast och ett rörligt
elpris. Välj då TILLBAKA, du kommer nu till fliken OM AVTALET och får börja
om.
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Figur 62 Felmeddelande vid inmatning av både fast och rörligt pris, anvisat pris

Vissa elhandlare fastställer ett fast elpris för sitt avtal med anvisat pris. Men det
förekommer också att avtal med anvisat pris är kopplat till någon form av rörligt
elpris.
Väljer elhandlaren att redovisa avtal med anvisat pris med rörligt inköpspris är
detta möjligt att ändra hela månaden (dag 1–31). Det är också möjligt att lägga upp
ett nytt avtal med anvisat pris alla dagar i månaden.
Mycket viktigt att observera är dock att uppdatering av det rörliga elpriset och
påslagen måste ske i månad 2 före den 11:e. Vid brytdatumet den 11:e kommer
avtalet att avslutas om det saknas priser i månad 2.

8.5

Särskilt om visning av avtal med anvisat pris på
Elpriskollen

Avtal med anvisat pris presenteras på Elpriskollen vid sökning direkt på
elhandlaren (Sök efter elhandlare). Kravet är att det elområde som angivits i ELIN
för avtalet med anvisat pris och sökningens postnummer sammanfaller. I
praktiken innebär det att alla postnummer inom ett elområde kommer att medföra
visning av ett avtal med anvisat pris.
Det är även möjligt att i ELIN ange att ett avtal med anvisat pris är geografiskt
begränsat till ett speciellt nätområde (se mer om begreppet geografiskt begränsad i
avsnitt ”Elområde eller geografisk begränsning” på sid 61). Avtalet kommer även
då att visas på Elpriskollen vid sökning direkt på elhandlare, men med
tilläggsinformationen ”Obs! lokalt avtal”. Det går endast att rapportera in anvisat
avtal via ELIN, det är alltså inte möjligt att rapportera in ett anvisat pris via Exceleller XML-fil
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8.6

Särskilt om avtal med rabatt

Fast och rörlig rabatt kan anges i ELIN, men observera att det finns begränsningar
vid rapportering av avtal med rabatt.
Figur 63 Ange rabatt och giltighetstid

Den fasta rabatten RABATT ENGÅNGSBELOPP avser ett totalbelopp (kr) för
rabatten under avtalets löptid. För ett 2-års avtal med 200 kr rabatt innebär det att
vid beräkning av jämförpriset (öre/kWh) beräknas rabatten till 100 kr/år. Hela
beloppet 200 kr ska dock rapporteras i ELIN. Beräkningen av jämförpriset tar
hänsyn till avtalets löptid. Observera att rabatten ska anges exklusive moms.
Den rörliga rabatten RABATT ELPRIS avser rabatt på elpriset (öre/kWh). Ange
antal hela månader som rabatten för elpris gäller från leveransstart.

8.7

Särskilt om fast avtal 3-6 månader

Observera följande vid inrapportering av fasta avtal med 3-6 månaders löptid:
FAST ÅRSAVGIFT: anges alltid med belopp som motsvarar avgift för helt år
(kr/år). Detta är nödvändigt för att beräkningen av jämförpriset ska bli korrekt, då
den sker mot den angivna årsförbrukningen (kWh/år).
För dig som elhandlare kan det vara bra att kontrollera att jämförpriset är korrekt
beräknat i ELIN efter inrapportering av ett 3-6-månaders avtal. Observera att
samtliga belopp ska rapporteras exklusive moms.
För elkunden som söker på Elpriskollen visas endast priset öre/kWh för respektive
prispost. Kunden kommer därför inte att se det årsbelopp som rapporterats in för
dessa prisposter.
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9 Ändra avtal
Du kan ändra avtalsuppgifter under PRISER och OM AVTALET. Ändringarna
görs i samma flikar som där du lägger upp ett nytt avtal, men flödet är avgränsat
till endast PRISER eller OM AVTALET.
Nedan beskrivs hur du ändrar priser och information om avtalet.

9.1

Ändra pris

Du kan ändra priset i ett avtal genom att klicka direkt på knappen ÄNDRA PRIS.
Avtalets sida PRISER öppnas då och du kan ändra alla prisuppgifter som finns
tillgängliga.
Figur 64 Ändra pris

Ändra pris fast avtal
Börja alltid med att ändra från vilket datum det nya priset ska vara giltigt, PRIS
GILTIGT FRÅN. Därefter ändrar du prisuppgifterna.
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Figur 65 Ändra pris fast avtal

När valda prisuppgifter är ändrade klickar du på NÄSTA. Du kommer nu till
sidan FÖRHANDSGRANSKA där avtalets priser och villkor sammanfattas.
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Figur 66 Förhandsgranskning av avtalet

Sidan fortsätter med information om villkor för rabattavtal och villkor.
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Figur 67 Information om villkor

Om något blivit fel kan du klicka på knappen TILLBAKA. Om allt ser bra ut
klickar du på SPARA. Det visas nu en bekräftelse på att prisuppgifterna har
ändrats.
Figur 68 Avtalet har sparats

Ändra pris rörligt avtal
Figur 69 Ändra pris rörligt avtal

Börja alltid med att ändra från vilket datum det nya priset ska vara giltigt, PRIS
GILTIGT FRÅN. Ändra därefter vid behov FAST ÅRSAVGIFT.
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Figur 70 Ändra giltighetstid och fast årsavgift

Därefter kan FAST PÅSLAG och RÖRLIGA KOSTNADER ändras.
Observera att det finns ett brytdatum för rörliga elpriser. Därför kan priser anges
för både månad 1 och månad 2, se bild nedan.
Figur 71 Ändra fast påslag och rörliga kostnader

Priser som avser aktuell månad (månad 1) visas på Elpriskollen fram till den 11:e
nästkommande månad. Prisfälten för månad 1 är alltid spärrade för inmatning dag
1–10 varje månad. Dag 1–10 kan därför priserna för aktuell månad skrivas in för
månad 2 (se bild nedan). Priserna i månad 2 flyttas automatiskt till månad 1 den
11:e, som är brytdatum. Se info om detta i avsnitt 8.2 ovan.
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Det finns också möjlighet att ändra vilken typ av kostnader som ingår i
delprisposterna Fast påslag och Rörliga kostnader, genom att kryssa lämpliga
rutor.
Figur 72 Ange vad som ingår i fast påslag och rörliga kostnader

Vid behov kan du med ett enkelt klick på ?-symbolen uppe i högra hörnet bli
dirigerad till denna handbok och avsnittet om inrapportering av rörliga priser.
Handboken öppnas i en ny flik.
Ändra därefter vid behov rabatterna, RABATT ENGÅNGSBELOPP och RABATT
ELPRIS. Observera att dessa ska anges exklusive moms.
Figur 73 Ange rabatt och giltighetstid

Klicka sedan på NÄSTA. Du kommer nu till sidan FÖRHANDSGRANSKA
OBS! Jämförpriset för månad 2 kommer inte att visas i FÖRHANDSGRANSKA.
Där visas endast jämförpris för månad 1. Detta gäller endast prisposterna
”Spotpris”, ”Fast påslag” och ”Rörliga kostnader”. Ändringar av övriga prisposter
uppdateras direkt.
Observera också att vid ändring av rörligt pris under brytperioden, dag 1-10, varje
månad så anges datum för PRIS GILTIGT FRÅN till den 11:e, det nya priset
kommer att visas på Elpriskollen från den 11:e.
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Figur 74 Förhandsgranskning av avtalet

Sidan fortsätter med information om villkor.
Figur 75 Information om villkor
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Om du har upptäckt något fel kan du göra ändringar genom att klicka på
TILLBAKA. Om allt ser bra ut klicka på SPARA. Det visas nu en bekräftelse på att
prisuppgifterna har ändrats.
Figur 76 Avtalet är sparat

Ändra pris timavtal
För avtal med timpris gäller samma beskrivning som för rörliga avtal. För påslagen
till det timbaserade priset gäller brytdagsregeln på samma sätt som för avtal med
rörligt pris. Detta medför att ändring av påslagen för timavtal gjorda dag 1-10
publiceras på Elpriskollen först den 11:e varje månad.

Ändra pris mixavtal
För avtal med mixade priser gäller samma beskrivning som för fasta och rörliga
avtal. När du klickar på knappen ÄNDRA PRIS i avtalslistan så kommer fliken
PRISER att visa prisfält för både fasta elpriser och rörliga elpriser, det vill säga alla
prisposter som ingår i ett mixavtal.
För påslagen till det rörliga priset gäller brytdagsregeln på samma sätt som för
avtal med rörligt pris. Detta medför att ändring av påslagen för mixavtal gjorda
dag 1-10 publiceras på Elpriskollen först den 11:e varje månad.

Ändra pris anvisningsavtal
För anvisade priser gäller samma beskrivning som för fasta och rörliga avtal. När
du klickar på knappen ÄNDRA PRIS i avtalslistan kommer fliken PRISER att visa
prisfält för både fasta elpriser och rörliga elpriser. Elhandelsföretaget avgör själv
vilka priskomponenter som ska anges för det anvisade priset. Vanligen är ett
anvisat pris uppbyggt med en fast årsavgift (kr) och ett fast elpris (öre/kWh), men
det förekommer också avtal med anvisat pris som har rörligt elpris.

9.2

Ändra avtal

Du kan ändra namn och övrig information om avtalet.
Klicka på avtalets namn i avtalslistan.
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Figur 77 Klicka på avtalets namn för att ändra information om avtalet

Du kommer nu till avtalets presentationssida. Klicka på ÄNDRA AVTAL.
Figur 78 Klicka på ändra avtal

Nu öppnas fliken OM AVTALET.

58

Figur 79 Information om avtalet

Följande kan ändras:
NAMN: Det avtalsnamn som du vill ska visas på Elpriskollen.se
ELHANDLARENS ID: Elhandlarens egen interna beteckning för avtalet.
AVTALSTYP: Det går inte att byta avtalstyp för ett befintligt avtal.
LEVERANSVILLKOR: Om du vill byta leveransvillkor klicka direkt på namnet på
villkoret. Då visas listan med de leveransvillkor som är tillgängliga. För att byta
klickar du på önskat villkor.
Det finns också en möjlighet att skapa ett nytt leveransvillkor direkt från denna
sida. Klicka då på knappen SKAPA NYTT LEVERANSVILLKOR. Mer info om
hur man lägger upp nya leveransvillkor finns i avsnitt 7.2 ovan.
FÖRBRUKNING: Min- och maxförbrukning kan anges. Det behöver bara anges
om det är ett krav i avtalet.
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KAN TECKNAS FRÅN: Ange här från vilket datum som avtalet är möjligt att
teckna.
KAN TECKNAS TILL: Ange här sista datum när avtalet är möjligt att teckna. Om
inget datum anges så skapas automatiskt 9999-12-31.
ÖVRIG INFORMATION: Här anger du övrig information om avtalet som är av
vikt. Här kan till exempel anges om avtalet kräver min- eller maxförbrukning.
Observera att utrymmet är begränsat till max. 500 tecken.
LÄNK TILL AVTALET: Här kan du ändra den länk som leder till avtalet på er
hemsida.

Rabattavtal
Figur 80 Ange om avtalet är ett rabattavtal

Om avtalet är rabatterat ska Rabattavtal markeras. Du ska också ange om rabatten
gäller Endast nya kunder eller Alla kunder.
Villkoren för rabattavtalet ska sedan beskrivas i textrutan (antalet tecken är
begränsat till max. 500). Med villkor avses till exempel hur rabatten kommer att
redovisas på kommande fakturor och vilka villkor som kommer att gälla när
rabattiden upphör.
Mer information om hur rabattavtal ska redovisas finns i avsnitt 8.6 ovan.
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Miljöavtal
Figur 81 Ange om avtalet är ett miljöavtal

Om avtalet är ett miljöavtal, det vill säga består av 100 procent el från förnybara
energikällor, kan det anges. TYP AV FÖRNYBAR EL kan anges för sol-, vind-,
vatten- och bioenergi genom att markera lämpligt energislag. Därutöver kan
information lämnas om den förnybara energin kommer från produktion som har
MILJÖMÄRKNING Bra Miljöval (Naturskyddsföreningens miljömärkning).
Textinformation kan också lämnas om hur och var elen producerats (observera att
utrymmet är begränsat till 500 tecken).

Elområde eller geografisk begränsning
Figur 82 Ange elområde eller geografisk begränsning

Här anger du i vilka elområden avtalet gäller. Du måste först klicka i rutan
Elområde och kan sedan markera de elområden där avtalet säljs. Observera att vid
rörliga avtal, mixavtal och timavtal så kan endast ett elområde per avtal anges.
Om avtalet är av typen Geografisk begränsning ska du markera detta. Därefter
ska du klicka på rutan LÄGG TILL NÄTOMRÅDE. Då kommer en lång lista med
nätområden upp. Du markerar då det nätområde som gäller och rullar sedan ned
till slutet på listan och klickar på LÄGG TILL.
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När alla förändringarna är gjorda klickar du på NÄSTA. Du kommer nu till sidan
Förhandsgranska där du kan kontrollera förändringar vad avser Villkor
rabattavtal, Miljöavtal och Elområden/Geografiskt begränsad. Klicka sedan på
SPARA längst ned till höger.

9.3

Ändra flera priser

Du kan ändra priset i flera avtal samtidigt. Börja med att välja Ändra flera priser i
menyn.
Figur 83 Meny – Ändra flera priser

Du har nu möjlighet att söka de avtal där du vill ändra pris. Sökningen kan
avgränsa urvalet genom precisering av följande parametrar: AVTALSTYP,
LEVERANSVILLKOR, TYP AV FÖRNYBAR EL, MILJÖMÄRKNING,
ELOMRÅDE, ÖVRIGT
Under Max förbrukning så är 999999 inskrivet för att möjliggöra en sökning.
Klicka på sedan på SÖK när du gjort dina val.
Figur 84 Sök fram de avtal du vill ändra
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Nu visas de avtal du sökt. Markera de avtal du vill ändra pris på och klicka sedan
på VÄLJ.
Figur 85 Markera vilka avtal som ska ändras

Nu visas de prisposter som är gemensamma för de valda avtalen.
Figur 86 Ändra de gemensamma prisposterna

Ange datum från när det förändrade priset ska gälla, under PRIS GILTIGT
FRÅN. Markera sedan de prisposter som ska ändras och ange det nya priset.
Klicka sedan på SPARA.
Du får nu en bekräftelse på att prisförändringarna sparats. Observera att de nya
sparade priserna kommer att ändras för samtliga avtal som du valt.
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9.4

Mer om brytdatum för rörliga elpriser

Det finns ett brytdatum (den 11:e varje månad) för uppdatering av rörliga elpriser i
ELIN-systemet. Orsaken till detta är att alla elhandlare inte har tillgång till
information om det rörliga elpriset samtidigt.
Det rörliga elpriset för en aktuell månad baseras på ett medelvärde av spotpriset
föregående månad. Vissa elhandlare kan ange det rörliga elpriset för aktuell
månad redan en eller några dagar in i den aktuella månaden. Men många
elhandlare behöver längre tid för att fastställa sitt rörliga pris. För att Elpriskollens
information till elkunderna ska bli så likartad som möjlig har därför brytdatumet
införts vid rapportering av rörliga elpriser.
Detta innebär att förändringar av rörliga elpriser och påslag inte kan uppdateras
på Elpriskollen före den 11:e varje månad. De förändrade priserna kan dock
rapporteras in i månad 2 före brytdagen, se bild nedan.
Figur 87 Information om brytdatum för rörliga priser

Detta gör att ändringar i avtal med rörligt elpris (gäller avtalstyperna rörligt pris,
mixat pris och timpris) inte publiceras på Elpriskollen dag 1–10 varje månad. De
ändringar som läggs in i månad 2 kommer att visas på Elpriskollen först från den
11:e varje månad.
Det rörliga elpriset avser de tre prisposterna: SPOTPRIS, FAST PÅSLAG och
RÖRLIGA KOSTNADER.
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Saknas fast påslag och rörliga kostnader i månad 1 kommer avtalet att
avslutas
Avtal som saknar fast påslag och rörliga kostnader i månad 1 kommer att avslutas.
Detta kan inträffa om inte nya uppdaterade påslag och rörliga kostnader lagts in i
månad 2 före brytdatum. Har prisfälten i månad 2 nollor (0) den 11:e kommer
dessa nollor att flyttas till månad 1. Avtalet kommer därför att avslutas då
prisuppgifter saknas.
Avslutade avtal kan återaktiveras. Se mer om detta i avsnitt 10.5 nedan.
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10 Avsluta eller avpublicera avtal
De avtal som visas i listan Alla avtal kan Avslutas eller Tas bort. Avtal som
avslutats kan återaktiveras. Avtal som tas bort går inte att återaktivera.
De avtal som visas i listan Alla avtal kan som ett alternativ avpubliceras, vilket
innebär att de inte visas på Elpriskollen men står kvar i listan Alla avtal. Dessa
avtal går att återpublicera.

10.1 Avtal kan tas bort
Ett avtal kan tas bort genom att klicka på Radera avtal knappen. Avtalet försvinner
då och kommer aldrig kunna återaktiveras.
Figur 88 Radera avtal

10.2 Avsluta avtal med knappen avsluta
Avtal kan avslutas direkt genom att klicka på knappen Avsluta avtal, se bild
nedan. Avtalet går att återaktivera, se beskrivning i avsnitt 10.5.
Figur 89 Avsluta avtal

10.3 Avsluta avtal med datum
Avtal kan avslutas genom att KAN TECKNAS TILL anges till dagens datum eller
det datum som avtalet önskas att avslutas.
Figur 90 Avsluta avtal med datum
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Observera att avtalet kommer att tas bort från listan Alla avtal först kommande
dygnsskifte (natt). Avtalet tas dock bort från Elpriskollen direkt.

10.4 Avtal avslutas automatiskt när fast påslag och rörliga
kostnader saknas för månad 1
Avtal med rörligt pris, mixat pris och timpris avslutas om fast påslag och rörliga
kostnader saknas för månad 1. Detta uppstår när nya påslag inte angetts för månad
2 före brytdag den 11:e varje månad. Saknas påslag i månad 2 vid brytdag flyttas
dessa nollvärden till månad 1 och avtalet avslutas.
Figur 91 Ange påslag för månad 2 för att avtalet inte ska avslutas

När avtalet avslutats är det inte synligt i listan Alla avtal och kommer inte att
publiceras på Elpriskollen. Ett avslutat avtal kan återaktiveras, se avsnitt 10.5
Återaktivera avtal.

10.5 Återaktivera avtal
Ett avtal som avslutats kan återaktiveras. Leta rätt på avslutade avtal med
funktionen filtrera som öppnas med knappen VISA FILTER.
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Figur 92 Filtrera fram avslutade avtal

Markera rutan Avslutad och eventuellt övrigt som kan avgränsa sökningen. Klicka
därefter på FILTRERA.
Figur 93 Återaktivera avtal

En lista med avslutade avtal visas nu. Leta rätt på det avtal du vill återaktivera och
klicka på knappen ÅTERAKTIVERA.

Återaktivera avtal med rörligt pris (dag 11-31)
Nu öppnas ett fönster med avtalets namn (i detta exempel Rörligt avtal). Ange nu
datum för AVTAL KAN TECKNAS FRÅN (observera att när ett avtal
återaktiveras kan detta datum vara tidigast nästa dags datum), ange också datum
för AVTAL KAN TECKNAS TILL.
Ange sedan påslagen: FAST PÅSLAG och RÖRLIGA KOSTNADER. De priser
som anges här avser månad 1 och kommer att publiceras på Elpriskollen.
Observera att priser för månad 2 inte behöver anges.
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Figur 94 Ange påslag för månad 1 när avtalet återaktiveras dag 11-31

Klicka därefter på NÄSTA.
Sidan Förhandsgranska visas nu. Kontrollera att det är rätt rörligt elpris angivet.
Kontrollera även övriga prisposter och jämförpris. Klicka sedan på SPARA.
Det visas nu en bekräftelse på att avtalet finns i avtalslistan.
Nu finns en möjlighet att göra ytterligare ändringar och kontroller av avtalet.
Klicka då på GÅ TILL AVTAL för att kontrollera priser och leveransvillkor.
Figur 95 Avtalet är återaktiverat

Om de övriga prisposterna och villkoren var korrekta vid förhandsgranskningen
är det inte nödvändigt att ”Gå till avtal”. Kontrollera dock att avtalet finns i
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avtalslistan, klicka då på SE ALLA AVTAL. I avtalslistan visas avtalet som
prisförändrat med nästkommande dags datum.
Figur 96 Datum när avtalet är prisförändrad

Publicering av avtalet på Elpriskollen kommer att ske nästa dag eller senare (det
datum som angavs för AVTALET KAN TECKNAS FRÅN).

Återaktivera avtal med rörligt pris dag 1-10
Rörliga avtal som återaktiveras dag 1-10 varje månad kommer att publiceras på
Elpriskollen först den 11:e på grund av reglerna för brytdagen.
Att observera vid återaktivering under brytperioden dag 1-10 är följande:
Datumet för kan tecknas från kan anges till tidigast den 11:e. Prisfälten i månad 1
kommer att vara spärrade. Det rörliga inköpspriset och påslagen ska därför anges i
månad 2, se bild nedan. I övrigt följer proceduren samma beskrivning som för
återaktivering av rörligt pris dag 11-31.
Observera dock att det avtal som läggs till i avtalslistan kommer att visa ett
jämförpris som saknar påslagen. Detta rättas dock till på publiceringsdagen.
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Figur 97 Ange påslag för månad 2 när avtalet återaktiveras dag 1-10

Återaktivera avtal med mixat pris
Avtal med mixat pris återaktiveras enligt samma beskrivning som för rörligt pris
ovan. Observera dock att om du ska justera det fasta elpriset ska du välja GÅ TILL
AVTAL efter att avtalet har förhandsgranskats och sparats. Avtalets
presentationssida öppnas då och du kan därifrån klicka på ÄNDRA PRIS.

Återaktivera avtal med timpris
Avtal med timpris återaktiveras enligt samma beskrivning som för rörligt pris.

Återaktivera avtal med fast pris
Avtal med fast pris återaktiveras enligt samma beskrivning som för rörligt pris. En
viktig skillnad är dock att du inte ska ange några priser i fliken ÅTERAKTIVERA,
se bild nedan.
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Figur 98 Ange datum för återaktivering av fast pris

Återaktivering av avtal med anvisat pris
Avtal av typen anvisat pris återaktiveras enligt beskrivningen för avtal med rörligt
respektive fast pris ovan. Om avtalet har ett rörligt elpris, följ beskrivningen för
rörligt elavtal. Om avtalet har ett fast elpris, följ beskrivningen för fast avtal.

10.6 Avpublicera avtal
Ett avtal kan tillfälligt avpubliceras i max 30 dagar. Det sker genom att datumet
KAN TECKNAS FRÅN ändras under ÄNDRA AVTAL. Datumet ska sättas till ett
datum längre fram än dagens datum, max 30 dagar. Då kommer avtalet direkt att
avpubliceras från Elpriskollen.
Figur 99 Klicka på ändra avtal för att avpublicera ett avtal

Figur 100 Ändra datumet för att avpublicera ett avtal

Kom ihåg att spara ändringen. Avtalet visas nu i listan Alla avtal med en Imärkning vid Prisförändrad. När du svävar över märkningen visas ett
meddelande med datum för återpublicering.
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Figur 101 Avtalet är avpublicerat

Följande bör observeras:
• Det avpublicerade avtalet kommer att ligga kvar i listan Alla avtal i ELIN.
• Avtalet kommer att återpubliceras på Elpriskollen det datum som angivits för
KAN TECKNAS FRÅN.
• Prisförändrad visar det datum då priset senast uppdaterades i avtalet.

10.7 Återpublicera avtal
Ett avpublicerat avtal kan återpubliceras tidigare. Det sker genom att datumet
KAN TECKNAS FRÅN ändras till dagens datum eller ett datum då
återpubliceringen ska ske. Avtalet visas då på Elpriskollen med det pris som finns
inlagt.
Följande bör observeras:
• Om dagens datum anges sker återpubliceringen direkt
• Anges ett datum längre fram sker återpubliceringen på angivet datum.
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11 Frivillig inrapportering av
flexibilitetsavtal
Om du vill rapportera in vilka flexibilitetsprodukter ni erbjuder välj
Flexibilitetsavtal i menyn. Observera att denna inrapportering är frivillig,
informationen kommer att visas för kunderna på Elpriskollen.
Figur 102 Meny - Flexibilitetsavtal

Flexibilitetsavtalen kan rapporteras både för privat och företag separat. Välj vilka
flexibilitetsprodukter du vill rapportera genom att klicka i respektive ruta för de
fyra produkterna. Väljer ni att rapportera in flexibilitetsavtal så är det obligatoriskt
att fylla i en länk till er hemsida, där ni informerar mer om dessa produkter. När
du är klar klickar du på SPARA. Då visas även när man senast uppdaterade denna
information.
Figur 103 Inrapportering av flexibilitetsavtal

De produkter som ingår i denna frivilla inrapportering är följande.
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Styrning av elanvändning
Ett avtal som innebär en direkt styrning av elanvändarens elanvändning. En direkt
styrning kan innebära att användningen ökas eller sänks utan att elanvändaren
behöver vidta någon åtgärd. En indirekt styrning kan innebära att elanvändaren får
en signal om att minska eller öka elanvändningen. Signalen kan meddelas
elanvändaren genom ett meddelande via en app, till mobilen eller annat
kommunikationsverktyg.

Styrning av utrustning
Ett avtal som innebär en direkt eller indirekt styrning av elanvändarens utrustning,
utrustningen kan exempelvis vara en värmepump eller en elbil. En direkt styrning
kan innebära att produktens elanvändning ökas eller sänks utan att elanvändaren
behöver vidta någon åtgärd. En indirekt styrning kan innebära att elanvändaren
får en signal om att minska eller öka produktens elanvändning. Signalen kan
meddelas elanvändaren genom ett meddelande via en app, till mobilen eller annat
kommunikationsverktyg.

Köp av mikroproduktion
Ett elhandelsföretag som erbjuder att köpa elanvändarens produktion
(överskottsel).

Styrning av mikroproduktion
Ett avtal som innebär att en direkt eller indirekt styrning av elanvändarens
produktionsanläggning, exempelvis solceller. En direkt styrning kan innebära att
produktionen ökas eller sänks utan att elanvändaren behöver vidta någon åtgärd.
En indirekt styrning kan innebära att elanvändaren får en signal om att minska
eller öka produktionen. Signalen kan meddelas elanvändaren genom ett
meddelande via en app, till mobilen eller annat kommunikationsverktyg.
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12 Inrapportering med fil
Inrapportering av priser och leveransvillkor kan ske med Excel-fil och XML-fil.
Mallar för respektive filtyp finns att hämta på Ei:s hemsida, www.ei.se. Klicka på
MENY sedan på Energiföretag och därefter RAPPORTERA.
Du kommer nu till en sida med information om all inrapportering till Ei. Klicka
där på Elhandel under Välj vad du vill rapportera.
Figur 104 Välj vad du vill göra, Rapportera via Excel eller XML-fil

Nu visas sidan för rapportering av elpriser och leveransvillkor. Klicka på
RAPPORTERA VIA Excel- eller XML-FIL. Väljer ni att rapportera via excel-fil så
kommer det att finnas två olika filer, en fil där ni rapporterar avtal till
hushållskunder (privat) och en fil där ni rapporterar avtal till juridiska personer
(företag).
Figur 105 Excelfil för inrapportering av privatavtal
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Figur 106 Excelfil för inrapportering av företagsavtal

12.1 Rapportering med Excel-fil
Vid rapportering med Excel-fil är det lämpligt att börja med att ladda ned alla
avtal som finns i ELIN till din dator. Du gör det genom att klicka på knappen
EXPORTERA ALLA (XLS) som finns längst ned på sidan Alla avtal. Du kan också
välja att filtrera ut ett urval av avtal och sedan exportera dem. Det kan vara
användbart om du bara vill ändra en viss typ av avtal.
Figur 107 Exportera alla avtal till excelfil

En Excel-fil med alla avtal skapas nu på din dator. Nedan visas en begränsad del
av informationen i filen, som har fem flikar:
Instruktion: Innehåller information om versionsdatum med mera.
Avtal: Visar information om alla avtal motsvarande informationen i formuläret
OM AVTALET som används vid manuell rapportering.
Pris: Visar alla prisposter som ingår i avtalen motsvarande informationen i
formuläret PRISER som används vid manuell rapportering.
Leveransvillkor: Visar information om alla leveransvillkor som är upplagda,
motsvarande informationen under sidan LEVERANSVILLKOR.
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Uppslagsvärden: Visar koder för avtalstyper, som används som uppslagsvärden
för vissa kolumner i övriga flikar.
Figur 108 Excelfilen har fem flikar

Ändra avtal
Bilden ovan visar endast en begränsad del av kolumnerna i fliken Avtal. Här finns
den information som ligger i fliken OM AVTALET i ELIN-systemet. Det finns
kolumner från A till AB. Scrolla därför sidan vidare för att se alla kolumner.
Alla numeriska fält med gul färg (där siffror ska anges) måste fyllas i. De vita
kolumnerna ska inte ändras, dessa är endast informationsfält. De gråa fälten ska
inte fyllas i, fälten blir gråa om det inte är aktuellt att fylla i för det valda avtalet.
Det är viktigt att tänka på följande:
• Avtalstyp ändras genom att du anger koden för avtalstypen i kolumnen
Avtalstyp. Koder för avtalstyperna finns i fliken Uppslagsvärden. Observera att
denna hantering avviker från hanteringen vid manuell rapportering i ELIN där
avtalstypen väljs med namn/beskrivning.
• I kolumner som berör Miljöavtal, Rabattavtal och Elområden måste Ja eller Nej
anges för varje avtal. Det är inte möjligt att utlämna informationen.
• Observera att de vita kolumnerna (ELIN-ID, Avtal och Leveransvillkorets
namn) endast är informationsfält och inte ska ändras. Om ändringar görs
kommer dessa inte att sparas i ELIN-systemet när Excel-filen laddas upp.
• När ett nytt avtal ska läggas till i listan börja då alltid på en ny rad med att ange
Elhandlarens ID i fliken Avtal. Detta ID måste också läggas in i fliken Pris vilket
gör att priser och övrig avtalsinformation kopplas ihop.
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• Om man ändrar ett befintligt elhandlar-ID på en avtalsrad kommer ELIN
systemet att uppfatta detta som ett nytt avtal när filen laddas upp. Det gamla
avtalet med tidigare elhandlar-ID kommer att ligga kvar i ELIN opåverkad.
• ELIN-systemet kommer att skapa ett elhandlar-ID med fem siffror för de avtal
där elhandlar-ID inte är angivet i Excel-filen.

Ändra priser
Fliken Pris visar alla de prisposter som finns för respektive avtal i ELIN-systemet,
förutom Spotpriserna för de rörliga avtalen, endast de fasta påslagen och rörliga
kostnaderna ska anges för avtal med rörligt pris och timavtal.
Bilden nedan visar endast en begränsad del av kolumnerna i fliken Pris. Det finns
kolumner från A till AB. Scrolla därför sidan vidare för att se alla kolumner.
Figur 109 Information under fliken Pris

Alla numeriska fält med gula fält (där siffror ska anges) måste fyllas i. De vita
kolumnerna ska inte ändras, dessa är endast informationsfält. De gråa fälten ska
inte fyllas i, fälten blir gråa om det inte är aktuellt att fylla i för det valda avtalet.
Det är viktigt att tänka på följande:
• Vid uppdatering (uppladdning) av avtal med Excel-fil måste alla datum i
kolumnen Pris giltigt från ges dagens datum eller senare datum även om priset
inte ändrats för alla avtal. Vid uppdatering av priser med Excel-fil innebär det
att alla avtal i ELIN kommer att anges som prisförändrade från det angivna
datumet.
• Om det finns avtal i Excel-listan som inte ska ändras kan dessa avtal tas bort
från listan. Det kan vara bra om man vill undvika att ändra datum för Pris
giltigt från för vissa avtal.
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• Att ta bort avtal från Excel-listan går till på följande sätt:
• Markera de rader i fliken Pris som ska tas bort och välj Ta bort. OBS! hela raden
ska tas bort, det räcker inte att radera innehållet.
Figur 110 Radera avtal under prisfliken

Observera att avtalens rader i fliken Avtal också måste tas bort, markera raderna
och ta bort dem.
Figur 111 Avtalet måste även raderas under avtalsfliken

De vita kolumnerna (ELIN-ID, Avtalsnamn) är endast informationsfält och ska inte
ändras. Om ändringar görs kommer dessa inte att sparas i ELIN-systemet när
Excel-filen laddas upp.
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Ändring av rörligt pris dag 1-10
Publicering av nya påslag är inte möjligt under dag 1-10 på grund av
brytdagsregeln. Nya priser kan dock rapporteras in under dag 1-10 med
publicering från den 11:e varje månad.
Beakta därför följande:
• Vid ändring av rörligt pris under brytperioden dag 1-10 uppdateras inte Månad
1 i ELIN-systemet. Det nya fasta påslaget och rörliga kostnader för månaden
ska därför anges i Månad 2 (Nuvarande månad, kolumnerna J och K). Priserna i
Månad 2 kommer sedan att automatiskt flyttas till Månad 1 den 11:e.
Uppladdning av filen med den nya priserna kan ske när som helst under dag 110.
Figur 112 Information om vilka kolumner som ska användas vid rörligt pris

• Om nya priser inte ska anges av någon anledning vid uppladdningstillfället ska
nollor anges. Lämnas cellerna tomma blir det valideringsfel. Denna princip
gäller även för XML-rapportering.
• Observera också att om det finns nollor kvar i månad 2 vid brytdagen den 11:e
kommer dessa då att automatiskt flyttas till månad 1, vilket innebär att avtalet
kommer att avslutas på grund av bristande prisinformation.
• Vid ändring av rörligt pris dag 11-31, krävs att det anges ett värde i månad 1
Fast påslag och rörliga kostnader. Det räcker inte med 0 (nolla), som då ger
valideringsfel.

Ändra leveransvillkor
Fliken Leveransvillkor visar alla aktiva leveransvillkor som finns inlagda i ELINsystemet.
Bilden nedan visar alla kolumnerna i fliken Leveransvillkor. Det finns kolumner
från A till Q.
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Figur 113 Leveransvillkoren i excelfilen

Uppgifterna i kolumnerna A till Q går att ändra.

Ladda upp Excel-fil (importera)
När Excel-filen har ändrats på önskat sätt laddas den upp till ELIN-systemet.
Klicka på Ändra avtal via fil i menyn.
Figur 114 Meny – Ändra avtal via fil

Sidan Ändra avtal via fil öppnas nu. Klicka på Välj fil och välj den fil som ska
laddas upp. Klicka därefter på LADDA UPP.
Figur 115 Välj fil och ladda upp
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Filen verifieras nu (TESTA FIL kommer eventuellt att blinka lite). Om allt är OK
visas KLART.
Figur 116 Excelfilen är uppladdad

Risker vid rapportering med Excel-fil
Det finns ett antal risker med att rapportera med Excel-fil som det är bra att vara
medveten om. Känner du dig inte trygg med Excel, bör du i stället använda den
vanliga manuella rapporteringen.
Notera bland annat följande:
• Avtal kan inte avslutas genom att radera raden med avtalet från Excel-filen och
sedan ladda upp den till ELIN-systemet.
• Avtal avslutas istället genom att ange dagens datum i kolumnen Avtal giltigt
att teckna till. När Excel-filen laddas upp till ELIN-systemet kommer avtalet att
avslutas.
• Ett nytt avtal måste alltid skapas på en ny rad i Excel-filen.
• Alla avtal som saknar elhandlar-ID får ett ID satt av systemet. Ändring av detta
ID kan endast ske på OM AVTALET-sidan i ELIN-systemet. Om du ändrar
elhandlar-ID i Excel-filen uppfattas detta som ett nytt avtal vid inläsningen av
filen. Om du lägger upp ett nytt avtal i Excel-filen kan elhandlar-ID läggas in
direkt i Excel-filen.
• Observera att det inte finns något hinder för att ändra elhandlar-ID direkt på
OM AVTALET-sidan direkt i ELIN-systemet och sedan exportera avtalet till
Excel.

12.2 Rapportering med XML-fil
Inrapportering av priser och leveransvillkor kan ske med Excel-fil och XML-fil.
Mallar för respektive filtyp finns att hämta på Ei:s hemsida, www.ei.se. Klicka på
MENY sedan på Energiföretag och därefter RAPPORTERA.
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Du kommer nu till en sida med information om all inrapportering till Ei. Klicka
där på Elhandel under Välj vad du vill rapportera.
Figur 117 Välj vad du vill göra, Rapportera via Excel eller XML-fil

Nu visas sidan för rapportering av elpriser och leveransvillkor. Klicka på
RAPPORTERA VIA Excel- eller XML-FIL. I dokumentarkivet finns länkar till de
olika filerna.

Import av XML - Schemat
Schemat visar regelverket för hur en XML-fil ska struktureras vilket är viktigt för
funktionen.

Exempel Inrapportering via XML-fil till ELIN
Visar hur en färdig XML-fil kan se ut för rapportering till ELIN.

Tabell XML spec inrapportering ELIN
Översiktlig beskrivning av den struktur och det format som informationen ska ha.
Dokumentet är avsett för programmerare och eller personer med motsvarande
kunskaper som ska ta fram en systemlösning som skapar eller tolkar XMLmeddelandet.

När ni utvecklar en XML-fil – några råd
• I avtalslistan i ELIN visas elhandlarens ID för varje avtal. Detta ID måste anges
för varje avtal i XML-filen.
• Data för ett helt leveransvillkor behöver inte läggas in i filen utan det räcker att
ange befintliga ID:n för redan existerande leveransvillkor.
• Avtalstyperna och ID:n för dessa finns dokumenterade i XML-schemat. Övriga
värden motsvarar de värden som inrapporteras via gränssnittet (ELIN).
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• Om man vill ändra ett pris måste också fullständig avtalsinformation finnas i
filen.
• Vid ändring av avtalsinformation måste fullständig prisinformation finnas i
filen.
• Datum för Pris giltigt från måste alltid vara uppdaterad till dagens datum vid
uppladdning.
• De avtal som inte ska förändras behöver inte finnas med i XML-filen.

Ladda upp XML-fil (importera)
När du ändrat XML-filen på önskat sätt laddar du upp den till ELIN-systemet.
Klicka på Ändra avtal via fil i menyn.
Figur 118 Meny – Ändra avtal via fil

Sidan Ändra avtal via fil öppnas nu. Klicka på Välj fil och välj den fil som ska
laddas upp. Klicka därefter på LADDA UPP.
Figur 119 Välj fil och ladda upp

Filen verifieras nu (TESTA FIL kommer eventuellt att blinka lite). Om allt är OK
visas KLART.
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Figur 120 XML-filen är uppladdad
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13 Visning och beräkning av
jämförpris
Nedan beskrivs hur jämförpriset visas och de beräkningar som görs i ELIN.

13.1 Visning av jämförpris
Jämförpriset beräknas som den totala beräknade årskostnaden delat med
elförbrukningen (kWh/år) för tre olika typkunder (2 000 kWh/år, 5 000 kWh/år och
20 000 kWh/år).
I ELIN visas som standard jämförpriset för typkunden 2 000 kWh/år.
Figur 121 Förinställd standard jämförpris för typkunden 2000 kWh/år

Det är möjligt att ändra beräkningen av jämförpriset till kundtyperna 5 000 kWh/år
och 20 000 kWh/år. Klicka då i rutan till höger om KUNDTYP och välj önskad
årsförbrukning.
Figur 122 Ändra kundtyp

Det beräknade jämförpriset ändras nu för alla avtal.
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Om du klickar på avtalets namn visas en sammanställning av hela avtalet där den
nya beräkningen framgår.
Figur 123 Sammanställning av den nya beräkningen

Jämförpriser för de tre kundtyperna 2 000, 5 000 och 20 000 kWh visas också på
Elpriskollen för samtliga avtalstyper. Om besökaren på Elpriskollen skriver in sin
personliga förbrukning visas ett ”eget jämförpris” baserad på den förbrukning som
matats in.

13.2 Beräkning av jämförpris
Nedan visas exempel på hur jämförpriset beräknas för respektive prispost.
Grundformeln (sambandet jämförpris, årskostnad, förbrukning) är denna:
Jämförpris (öre/kWh) = årskostnad (kr) / förbrukning (kWh)
Vid samtliga beräkningar används förbrukningen 2 000 kWh/år. Fasta och
rörliga prisposter i beräkningarna nedan är endast exempel.

Fasta avgifter beräkningar
Fast årsavgift (kr)
200 kr

200*100/2000

10 öre/kWh

Fast årsavgift (kr), 6 mån. avtal
200 kr

200*100/2000

10 öre/kWh

(OBS! Fast årsavgift för helt år ska anges i ELIN för 6 mån avtal då division sker
med hel årsförbrukning)
Engångsavgift (kr), 1-årigt avtal
100 kr

100*100/2000
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5 öre/kWh

Engångsavgift (kr), 2-årigt avtal
100 kr

100*100/2000/2

2,5 öre/kWh

Engångsavgift (kr), 6 mån. avtal
100 kr

100*100/2000/(6/12)

10 öre/kWh

beräknas inte

30 öre/kWh

Fast Elpris beräkningar
Fast elpris (öre/kWh)
30 öre/kWh

Fast elpris (öre/kWh), Mixavtal
30 öre/kWh

30*50/100

15 öre/kWh

beräknas inte

30 öre/kWh

Rörligt Elpris beräkningar
Inköpspris (öre/kWh)
30 öre/ kWh

Påslag vid rörligt pris (öre/kWh)
5 öre/kWh

beräknas inte

5 öre/kWh

beräknas inte

4 öre/kWh

Övriga påslag (öre/kWh)
4 öre/kWh

Inköpspris (öre/kWh), Mixavtal
30 öre/ kWh

30*50/100

15 öre/kWh

Påslag vid rörligt pris (öre/kWh), Mixavtal
5 öre/kWh

5*50/100

2,5 öre/kWh

Övriga påslag (öre/kWh), Mixavtal
4 öre/kWh

4*50/100

2 öre/kWh

100*100/2000

5 öre/kWh

Miljöpåslag beräkning
Fast miljöpåslag (kr/år)
100 kr/år
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Fast miljöpåslag (kr/år), 6 mån. avtal
100 kr/år

100*100/2000

5 öre/kWh

(OBS! Fast miljöpåslag för helt år ska anges i ELIN för 6 mån avtal då division sker
med hel årsförbrukning)
Rörligt miljöpåslag (öre/kWh)
3 öre/kWh

beräknas inte

3 öre/kWh

Rabattavtal beräkning
Rabatt engångsbelopp (kr), 1-årigt avtal
-200 kr

-200*100/2000

-10 öre/kWh

Rabatt engångsbelopp (kr), 2-årigt avtal
-200 kr

-200*100/2000/2

-5 öre/kWh

Rabatt engångsbelopp (kr), 6 mån. avtal
-200 kr

-200*100/2000/(6/12)

-20 öre/kWh

beräknas inte

-2 öre/kWh

Rabatt elpris (öre/kWh)
-2 öre/kWh

Moms
Moms (25 %)
25 % på summan av delposter i avtalet. För företagsavtal visas priserna exklusive
moms.

Jämförpris (öre/kWh)
Summan av varje avtals delprisposter visas som jämförpris i ELIN och på
Elpriskollen för privatavtal.

Totalt pris (öre/kWh)
Summan av varje avtals delprisposter visas som totalt pris i ELIN och på
Elpriskollen för företagsavtal.
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