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Bakgrund

1

Bakgrund

Detta dokument syftar till att ge en ökad förståelse till hur elavtalsinformationen ska
anges i Elmarknadshubben.
Elmarknadshubben kommer inte innehålla en komplett bild av elavtalet mellan kund
och elhandelsföretag. Elhandelsföretaget ska dock registrera viss elavtalsinformation i
Elmarknadshubben för att kunden via Kundportalen ska kunna ta del av
informationen. Även andra aktörer ska kunna ta del av informationen efter att kunden
har gett dem sitt samtycke, till exempel i samband med offert av nytt elavtal till
kunden. Dessutom använder Elmarknadshubben informationen för vissa interna
funktioner.
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Exempelscenarier

2

Exempelscenarier

2.1

Lisa flyttar för första gången

Lisa ska flytta och ringer till ett elhandelsföretag den 18 maj 2018. I samtalet berättar
Lisa att hon ska flytta in 1 juni. De kommer överens om ett fastprisavtal med 2 års
bindningstid. Elhandelsföretaget anmäler inflytten till Elmarknadshubben via BRSSE-211 Anmäla leveransstart på grund av inflytt1, med information enligt tabell
nedan.

Attribut

Värde

Datum för avtalstecknande

2018-05-18

Avtalets starttidpunkt

2018-06-01

Avtalets sluttidpunkt

2020-06-01

Avtalstyp
Avtalets mätintervall

Avtal
Elnätsföretaget avgör

Brytavgift tillämpas
Uppsägningstid

1

Ja
3 mån

Bindningstid

2 år

Avtalsvillkor

Konsument

BRS-dokumentationen finns publicerad på projektets hemsida www.svk.se/hubb
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Exempelscenarier

2.2

Lisa förlänger sitt elavtal

Lisa får den 16 mars 2020 information om att hennes tidsbestämda elavtal gäller fram
till den 1 juni 2020. En vecka senare, den 23 mars 2020 ringer Lisa sitt
elhandelsföretag och väljer att förlänga med ett rörligt pris utan bindningstid.
Elhandelsföretaget föreslår att det rörliga priset ska baseras på timpriser och Lisa går
med på det. Elhandelsföretaget registrerar det nya elavtalet via BRS-SE-514 Registrera
elavtalsinformation, med information enligt tabell nedan.

Attribut

Värde

Datum för avtalstecknande

2020-03-23

Avtalets starttidpunkt

2020-06-01

Avtalets sluttidpunkt
Avtalstyp
Avtalets mätintervall
Brytavgift tillämpas
Uppsägningstid

Avtal
Timme
Ja
1 mån

Bindningstid

Ingen bindningstid

Avtalsvillkor

Konsument
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2.3

Grönköping har byggt ny förskola

Grönköpings kommun har byggt en ny förskola och behöver nu el till den.
Upphandlingsansvarig hos kommunen vet att de har ett 3-årigt ramavtal med ett
elhandelsföretag och kontaktar dem. Ramavtalet tecknades den 10 oktober 2017 och
gäller för åren 2018, 2019 och 2020. De kommer överens om att elen till förskolan
behöver slås på den 6 augusti 2018. Elhandelsmedarbetaren använder samma
elavtalsstrukturdata som för kommunens övriga anläggningar. Datum för
avtalstecknande sätts till den 15 juli 2018 vilket är det datum då kommunen
meddelade elhandelsföretaget om det nya avräkningsobjektet. Elhandelsföretaget
registrerar inflytten genom BRS-SE-211 Anmäla leveransstart på grund av inflytt,
med information enligt tabell nedan.

Attribut
Datum för avtalstecknande

Värde
2018-07-15

Avtalets starttidpunkt

2018-08-06

Avtalets sluttidpunkt

2021-01-01

Avtalstyp
Avtalets mätintervall
Brytavgift tillämpas
Uppsägningstid

Avtal
Timme
Ja
3 mån

Bindningstid

3 års bindningstid med 1 + 1 option

Avtalsvillkor

Näringsidkare
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