Rapport över faktiska iakttagelser
Till Jämtkraft AB

Vi har genomfört de granskningsåtgärder som Naturskyddsföreningen angivit i sin instruktion som vi
kommit överens om vilka anges nedan rörande er försäljning och inköp av elenergi märkt Bra Miljöval
under verksamhetsåret 2019. Vårt uppdrag har utförts enligt den standard för näraliggande tjänster
som är tillämplig på uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse.
Granskningsåtgärderna har vidtagits enbart för att utgöra en kontroll av att de uppgifter som ni
lämnar till Naturskyddsföreningen är korrekta:
1.

Vi har granskat att mängden inköpt och/eller producerad el märkt Bra Miljöval är lika med eller
överstiger mängden såld el märkt Bra Miljöval.

2.

Vi har stickprovsvis granskat att försäljningen av el märkt Bra Miljöval till andra
elleverantörer/bolag sker enligt Naturskyddsföreningens föreskrifter.

3.

Vi har stickprovsvis granskat att den elenergi som levereras med varumärket Bra Miljöval inte
garanterat ursprung för någon annan leverans av elenergi och att det finns köpintyg,
ursprungsgarantier eller motsvarande för de volymer av elenergi som ni angivit i er
rapportering.

4.

Vi har granskat att information enligt ellagens kap. 8, §§ 12-13 avseende elleverantörers
ansvar rörande angivande av elens ursprung finns tillgänglig för konsumentera av elprodukten
Bra Miljöval

5.

Vi har granskat att användningen
Naturskyddsföreningens föreskrifter.

6.

Vi har stickprovsvis granskat, avseende elproduktion från vattenkraftverk,
minimitappningar enligt Naturskyddsföreningens villkor inte har underskridits under året.

7.

Vi har stickprovsvis granskat, avseende elproduktion genom förbränning av biobränslen, att de
uppgifter som ni angivit svarar för hela bränslevolymen och att askan från produktion av el
märkt Bra Miljöval separerats från andra askor som inte uppfyller Naturskyddsföreningens
kriterier för biobränslen och att askåterföring har skett enligt myndigheternas riktlinjer.

8.

Vi har granskat, avseende fondavsättningar, att aktuella projekt är godkända av
Naturskyddsföreningen och att summan av ingående och utgående medel, liksom avsatta
medel, är korrekta.

9.

Vi har stickprovsvis granskat att rätt antal och rätt sorts ursprungsgarantier annullerats för de
kalenderår försäljningen skett.
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10. Vi har stickprovsvis granskat, för produktion av elenergi, att mängden annullerade
ursprungsgarantier från ett specifikt kraftverk till förmån för Bra Miljöval inte överstiger
produktionsmänden från det specifika kraftverket under aktuellt år.
Eftersom de granskningsåtgärder som vidtagits enligt ovan varken är en revision enligt International
Standards on Auditing, ISA, eller en översiktlig granskning enligt International Standards on Review
Engagements, ISRE, bestyrker vi inget om er rapportering till Naturskyddsföreningen för
räkenskapsåret 2019.
Om vi hade genomfört ytterligare granskningsåtgärder eller om vi hade utfört en revision enligt ISA
eller en översiktlig granskning enligt ISRE skulle andra förhållanden kanske ha kunnat komma till vår
kännedom och ha rapporterats till er.

Vår rapport är enbart avsedd för det syfte som angivits i det första stycket i denna rapport och för er
information, och den ska inte användas för något annat syfte eller spridas till andra parter.
Rapporten gäller endast de konton som angivits ovan och omfattar inte någon av Jämtkraft ABs
finansiella rapporter i sin helhet.

Umeå den 26 maj 2020
Ernst & Young AB

Joakim Åström
Auktoriserad revisor

