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SÄRSKILDA VILLKOR FÖR
RÖRLIGT ANVISNINGSAVTAL NÄRINGSIDKARE FR.O.M 2017–07–01
1. RÖRLIGT PRIS
Elpriset bestäms månadsvis och baseras på Svenska Kraftnäts volymvägda genomsnitt av den
gångna kalendermånadens elspotpris från Nord Pool.
I elpriset ingår även: handelsavgift, ursprungsgaranti, clearing- och garantikostnader, pålagor från
Svenska Kraftnät som Effektreservsavgift, Regleravgifter och Förbrukningsavgift samt omsättningsavgifter till Nordpool. Kreditkostnad enligt Elpris*(Stibor90+2%)*45/360 tillkommer vid efterskottsbetalning. För Rörligt timpris beräknas priset utifrån kundens viktade medelvärde efter att timvis
förbrukning sammanvägts utifrån Nordpools timvisa spotpris. Till elpriset tillkommer ett påslag per
kWh, elcertifikat, energiskatt och moms samt en fast avgift per anläggning.
Jämtkraft har rätt att göra tillägg och förändringar i dessa villkor, information om justering ska vara
kunden tillhanda senast 60 dagar innan ändringen träder i kraft.
Betalning ska vara Jämtkraft AB tillhanda senast på den i faktura angivna förfallodagen, vilken
infaller tidigast 15 dagar efter det att fakturan avsänts.

2. AVTALETS GILTIGHETSTID
Avtalet löper tillsvidare med 14 dagars ömsesidig uppsägningstid. Kunden kan utan någon
uppsägningstid övergå till Lokalpris Företagsportfölj, Jämtkraft Företagsportfölj eller Fastpris enligt
Jämtkraft AB:s vid tillfället gällande villkor.
I det fall då kund inte iakttaget avtalad uppsägningstid och väljer att avsluta leverans i förtid är
kunden skyldig att erlägga en administrativ avgift på 360 kronor exklusive moms per anläggning till
Jämtkraft AB. Ingen ersättning tas ut vid uppsägning som beror på kundens definitiva avflyttning
från anläggningsadressen.

3. SKATTER OCH ANDRA AVGIFTER
Skatter, kvotplikt av elcertifikat, andra särskilda avgifter eller motsvarande kostnadselement
beslutade av Sveriges riksdag, påförs enligt vid tillfället gällande regler och ingår ej i det avtalade
elpriset. Vid ändringar av sådana avgifter äger Jämtkraft rätt att utan föregående avisering justera
priset i motsvarande mån.

4. LOKALPRISRABATT
Anläggningar med elleverans inom Jämtkrafts ägarkommuner (Östersund, Krokom, Åre) erhåller en
rabatt på sitt elpris. En del av rabatten är fast och rabatteras per anläggning. En del av rabatten är
rörlig och ges som ett avdrag per kWh på Jämtkrafts inköpskostnad för av kunden förbrukad el.
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