
Fastställda 2012-06-07 

AVTALSVILLKOR VindEl K/N 2012 för köp av elenergi till pris fastställt av 
Dala Vindkraft Ekonomisk förening, org nr 769613-8911 
Utöver detta avtal gäller de vid varje tidpunkt gällande allmänna avtalsvillkoren för försäljning av el, för närvarande EL 

2012 K för konsument och EL 2012 N för näringsidkare samt föreningens stadgar. Föreningens styrelse äger rätt att vid 

behov ändra / uppdatera dessa avtalsvillkor, och de aviseras på föreningens hemsida www.dalavind.se. De kan även 

beställas av Dala Kraft AB:s eller AB Borlänge Energi:s kundservice. 

Så kallad kompletteringsel upp till medlemmens totala förbrukning, som inte täcks av VindEl, köps av Dala Kraft AB 

eller AB Borlänge Energi, nedan kallade elhandelsföretag. 

§1 Villkor för köp av VindEl 
A Medlem måste vara elkund ansluten till det svenska elnätet, och inneha ett därför erforderligt elnätsavtal. 

B Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen efter skriftlig ansökan. 

C Medlemskap i föreningen beviljas den som tecknat sig för och betalat sin/sina andelsinsatser samt den som 

förvärvat sådan insats från annan. Antagen medlem får medlemsbevis med datum för leveransstart av VindEl. 

D En andel i föreningen berättigar medlem att köpa 1000 kWh VindEl per kalenderår av föreningen förutsatt att 

medlemmen har en total elförbrukning överstigande en andel och är kund hos något av elhandelsföretagen. 

Andelar i vindkraftverk anskaffade fr o m 2012 berättigar till inköp av 100 kWh per kalenderår och andel. 

E Andel/andelar knyts till en anläggning på vilken medlemmen är abonnemangsägare. 

F Medlem kan köpa andelar knutna till flera anläggningar med ett bestämt antal andelar per anläggning. På varje 

sådan anläggning kan medlem köpa VindEl upp till dennes årsförbrukning av el. 

§2 Pris för VindEl 
A Föreningens styrelse fastställer priset för VindEl. Priset grundas på föreningens kostnader för drift och 

förvaltning av vindkraftverken och föreningen. 

B VindEl och kompletteringsel samfaktureras av elhandelsföretaget. 

C För hela leveransen av VindEl och kompletteringsel tillkommer energiskatt, elcertifikatsavgift samt lagstadgad 

mervärdesskatt vid varje faktureringstillfälle, samt i övrigt av myndighet beslutade avgifter som kan tillkomma 

under avtalstiden. 

D Kostnaderna för kompletteringsel från elhandelsföretaget samt nätavgifterna från det lokala nätbolaget 

tillkommer och de omfattas inte av detta avtal. 

§3 Avstämning, mätning och fakturering 
A Per anläggning görs avstämning av medlemmens årsförbrukning av el mot antalet andelar efter kalenderårets 

utgång. Medlemmen går miste om rätten att köpa VindEl för överskjutande antal andelar, om dennes 

årsförbrukning är lägre. (Eftersom årsförbrukningen på en anläggning varierar rekommenderas medlemmarna att 

inte köpa andelar för mer än ca 80 %.) 

B Medlem bör snarast anmäla känd eller förmodad minskning av årsförbrukning, som är väsentlig och varaktig, till 

elhandelsföretaget. 

C Fram till att utrustning för fjärravläst elmätare är installerad hos medlemmen, skall medlemmen meddela 

mätarställning vid varje årsskifte till sitt nätbolag. 

D För andelar som innehas under del av ett kalenderår sker fakturering med en tolftedel av andelens VindEl per 

månad. 

E För andelar som innehas under ett helt kalenderår av medlem med Dala Kraft AB som elhandelsföretag 

faktureras VindEl fördelad per månad enligt en s.k. förbrukningsprofil, se www.dalakraft.se för detaljerad 

information, och med AB Borlänge Energi som elhandelsföretag sker faktureringen med en tolftedel av andelens 

VindEl per månad. 

§4 Byte av elhandelsföretag 
Medlem som byter elhandelsföretag från Dala Kraft AB eller Borlänge Energi AB till annat, går miste om rätten 

att köpa VindEl. 

§5 Flytt från anläggning 
Medlem som flyttar från en anläggning kan behålla sina andelar, som i det fallet knyts till den nya anläggningen. 

Årsförbrukning av el på den nya anläggningen blir begränsande för hur mycket VindEl som medlemmen får 

köpa. Medlemmen kan vid flytt välja att överlåta andelar, då gäller § 7, Överlåtelse. 

§6 Avyttring av anläggning 
Medlem som avyttrar en anläggning till vilken andelar i föreningen är knutna, kan välja att sälja eller överlåta 

andelarna till annan person eller att knyta andelarna till en annan anläggning tillhörig medlemmen. 

§7 Överlåtelse 
Vid överlåtelser tas en avgift på 40 kr per andel à 100 kWh dock högst 400 kronor inkl lagstadgad mervärdes-

skatt ut av förvärvaren. Den som förvärvat andel utan att vara medlem skall söka inträde i föreningen senast sex 

månader efter förvärvet (föreningens stadgar § 5). 


