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Elhandelsavtal 
- vilket passar dig? 
 
Den el du köper av Falu Energi & Vatten är ursprungsmärkt 
och tillverkas av förnyelsebara energikällor. Vi erbjuder tre 
olika elavtal. Se vilket som passar dig. 

1. Fast pris – du har koll på kostnaden
Ett fast elpris innebär att du betalar sam-
ma pris under hela avtalstiden, oavsett 
prissvängningar på elmarknaden. Avtals-
tiden är 1, 3 eller 5 år. Innan ditt avtal går 
ut skickar vi ett nytt erbjudande. Glömmer 
du att teckna om elavtalet när det gått ut 
får du automatiskt ett avtal med rörligt pris 
som du när du vill kan skifta mot annan 
avtalsfrom från kommande månadsskifte. 

2. Rörligt pris – du får ett pris det 
svänger om
Med rörligt pris har du alltid ett aktuellt 
marknadspris som följer förändringarna 
på den nordiska elbörsen. Priset är oftast 
högre under vintern, medan det kan vara 
lägre under sommaren. Väljer du rörligt 
pris tar du en viss risk, samtidigt som du 
har chans att köpa el till låga priser. Vårt 
avtal med rörligt pris har tre månaders 
uppsägningstid. 

3. Mixpris 50/50 – fast och rörligt  
pris samtidigt
Med mixpris får du halva din elanvändning 
till fast pris och den andra halvan till rörligt 
pris. Du får ett stabilt elpris samtidigt 
som du får ta del av förändringarna på 
den nordiska elbörsen. Bindningstiden för 
50/50-avtalen är 1, 3 eller 5 år. Innan ditt 
avtal går ut skickar vi ett nytt erbjudande. 
Om du glömmer att teckna om elavtalet 
när det gått ut får du automatiskt ett avtal 
med rörligt pris som du när du vill kan 
skifta mot ett nytt fastpris- eller mixpris 
50/50-avtal. 

Om du inte väljer ett avtal
Om du inte gjort ett aktivt val av elavtal, 
då betalar du ett så kallat anvisat pris. 
Vårt anvisningspris är ett rörligt pris ba-
serat på den nordiska elbörsen NordPool 
men med högre påslag och månadsavgift 
än övriga elavtal. Anvisningspris har ingen 
bindningstid, uppsägningstiden är 
14 dagar. 

Aktuella priser hittar du på fev.se/elhandel. 

Hos oss får du schyssta elavtal
Du kan känna dig trygg när du köper el av oss. 
Vi är certifierade enligt Schysst elhandel som tagits fram 
1av branschorganisationen Energiföretagen Sverige 


