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Jämtkraft företagsportfölj särskilda villkor, gäller from 2016-06-01
1. Jämtkraft företagsportfölj
Jämtkraft företagsportfölj är ett unikt pris för kunder med leverans inom Jämtkrafts elnät men utanför
Jämtkrafts ägarkommuner. Priset för levererad el beräknas månadsvis utifrån Svenska Kraftnäts volymvägda
genomsnitt av den gångna kalendermånadens elspotpris från Nord Pool, justerat med resultatet av
prissäkringarna enligt punkt 2.
I Jämtkrafts pris ingår omsättningsavgifter, regleravgifter, effektreservsavgift och förbrukningsavgift. I priset
ingår även gällande avgifter till Svenska Kraftnät, kreditkostnader beräknade efter Elpris*(Stibor 90
+2%)*55/360 samt kostnader för inköp av ursprungsmärkning. Avgift för elcertifikat tillkommer och beräknas
efter Jämtkrafts inköpskostnad och aktuell kvotplikt. Avgift för energiskatt och moms tillkommer enligt
gällande regelverk. Vid motstridiga bestämmelser mellan portföljens särskilda villkor och branschens gällande
Allmänna Avtalsvillkor skall Jämtkraft företagsportfölj särskilda villkor äga företräde.
2. Prissäkringsstrategi
Jämtkraft prissäkrar elleveransen genom sitt helägda dotterbolag Scandem AB. Scandem AB säkrar förväntad
förbrukning i en gemensam portfölj löpande för efterföljande period av 6-18 månader så att elpriset vid
leverans är säkrat till minst 70 procent. Det resultat som uppkommer av de prissäkringar Scandem AB gör för
kundernas räkning tillfaller resp. belastar till 100 procent kunderna i portföljen. Detta sker genom att det totala
resultatet delas med månadens förväntade förbrukning vilket ger ett resultatpris som justerar Svenska
Kraftnäts volymvägda pris nedåt eller uppåt. Om det volymvägda priset är högre än det säkrade priset justeras
priset neråt och om det volymvägda priset är lägre än det säkrade priset justeras priset uppåt. Eventuella
avvikelser mellan förväntad förbrukning och uppmätt verklig förbrukning regleras i efterföljande månads
prisjustering.
3. Avtalets giltighetstid
Avtalet gäller från Avtalets undertecknande och tillsvidare med innevarande + tre (3) kalendermånaders
ömsesidig uppsägningstid. Vid uppsägning regleras värdet som prissäkringsstrategin upparbetat för framtida
och aktuella marknadspriser enligt principen för värdereglering i punkt 5. Ändring av och tillägg till dessa
Särskilda villkor skall underrättas Kunden tidigast 90 dagar och senast 60 dagar innan förändringen träder i
kraft. Då kund inte iakttaget ovan avtalad uppsägningstid tillkommer en administrativ avgift på 450 kronor per
anläggning inklusive moms. Ingen ersättning tas ut vid uppsägning som beror på kundens definitiva avflyttning
från anläggningsadressen.
4. Värdereglering av framtida säkringar vid uppsägning av avtalet
Kunden äger vid avtalets uppsägning en andel av den gemensamma portföljens resultat av framtida säkringar
som kan vara både positivt och negativt. Värderegleringen beräknas till skillnaden mellan det säkrade priset
och det gällande marknadspriset för framtida säkringar vid avtalets upphörande, det vill säga skillnaden i pris
multiplicerat med kundens uppskattade förbrukning för den kvarvarande tiden som säkrats för kundens
framtida elförbrukning. Kvarvarande tid räknas i hela månader. I förekommande fall tillkommer skatter och
avgifter. Kunden är betalningsansvarig för värdereglering till Jämtkraft AB vid uppsägning av avtalet. Lägre
belopp än 1000 SEK krediteras ej Kunden utan tillfaller kvarvarande kunder. Ovanstående gäller för uppsägning
av såväl hela Avtalet som enskild anläggning.
5. Ursprungsmärkt förnybar el
Jämtkraft AB garanterar att all el är förnybart producerad i en ursprungsmärkt anläggning. Detta kontrolleras årligen
vid miljörevision och redovisas på hemsidan.
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