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AVTAL OM ELLEVERANS FRÅN SMÅSKALIG ELPRODUKTIONSANLÄGGNING 
1. Parter Kund - producent              Privat   ☐        Företag  ☐ Elhandlare - köpare 

Namn  Jämtkraft AB 

Person/Org.nummer  556001-6064 

Adress  Box 394 

Postnummer och ort  831 25 Östersund 

Telefonnummer  063-14 90 00 

E-post  info@jamtkraft.se 

Momsreg.nummer   

2. Produktionsanläggningen Ny anläggning ☐        Befintlig anläggning ☐ 

Önskad leveransstart:  

Anläggnings-ID: Områdes-ID:  

Anläggningsadress:  Elnätsföretag:  

Produktionsslag: sol Effekt: x kW  Uppskattad årsproduktion:  

3. Bankuppgifter för utbetalning Bank: Bg:  

Clearingnummer: Kontonummer: Pg: 

4. Avtalsperiod 
Producenten förbinder sig att leverera och Jämtkraft förbinder sig att köpa el enligt följande villkor från och med leveransstart och 
tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av innevarande månad + en (1) kalendermånad. Leveransstarten räknas från och med 
det datum som nätägaren anger som startdatum för leverans. Köp från nya uttagspunkter där ett leverantörsbyte görs kan 
genomföras tidigast 21 dagar efter att Jämtkraft mottagit undertecknat avtal och korrekt ifyllda anläggningsuppgifter. Leveransen 
kan komma att försenas om kunden lämnat ofullständiga eller felaktiga uppgifter.  

5. Ersättning 
Ersättningen till producenten för levererad el fastställs timvis utifrån spotpriset på Nord Pool i aktuellt elområde.  
0 kr i fast avgift 
1,0 öre/kWh i rörlig avgift för tjänsten 

6. Fakturering 
Producenten självfaktureras utifrån det beräknade elpriset för levererad el. Faktureringen baseras på de mätvärden avseende 
leverans av el som redovisas av nätägaren till vilkens nät inmatning sker. Ersättningen för elproduktionen samfaktureras med 
säljarens elhandelsavtal för anläggningen och omfattas av samma betalningsvillkor som gäller för elhandelsavtalet.  

7. Övriga villkor 

Elpriserna är angivna exklusive moms. Till Avtalet hör Jämtkraft AB:s villkor för småskalig elproduktion. Ändringar i villkoren skall 
aviseras minst 60 dagar innan förändringen. 

 

Vänligen acceptera avtalet genom att underteckna och returnera avtalet till oss. 
 

Ort och datum Ort och datum 

 
Producentens underskrift Köparens underskrift 

Namnförtydligande 
 
 

 

Namnförtydligande 

 

 
  



 

 

 

   

    

 

Postadress Besöksadresser Telefon E-post Organisationsnummer 

Jämtkraft AB 
Kyrkgatan 21 
Östersund 063-14 90 00 info@jamtkraft.se 556001-6064 

Box 394 Radiatorvägen 17  Webbplats  

831 25 Östersund Örebro  www.jamtkraft.se  
 

Jämtkraft AB:s villkor för småskalig elproduktion 
Giltiga fr.o.m. 2023-03-01 

 
Avtalets omfattning  
Avtalet omfattar Jämtkrafts köp av elproduktion från förnybara 
energikällor, tex. sol, vind, eller vatten, från part som har 
installerat en elproduktionsanläggning (säljare). Avtalet gäller 
endast elproduktionsanläggningar som är anslutna till elnätet 
och omfattas av ett särskilt abonnemang avseende inmatning av 
el. Avtalet omfattar även Jämktrafts åtagande att agera som 
balansansvarig.  
 
Avtalets giltighetstid och uppsägning 
Avtalet löper tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid av 
innevarande månad + en (1) kalendermånad. Säljaren kan utan 
uppsägningstid övergå till annat avtal hos Jämtkraft enligt vid 
varje tillfälle gällande villkor. I det fall säljaren inte iakttagit 
avtalad uppsägningstid tillkommer en administrativ avgift på 
450 kr.  
Skulle någon av parterna inte fullgöra sina åtaganden enligt 
detta avtal eller på väsentligt sätt bryta mot villkoren i Avtalet 
kan avtalet sägas upp med omedelbar verkan. Vid säljarens 
definitiva avflyttning upphör Avtalet att gälla. 

 
Säljarens åtaganden  
Säljaren förbinder sig att sälja och leverera hela sin elproduktion 
som matas in från säljarens inmatningspunkt till Jämtkraft.  
Säljaren förbinder sig att under avtalets giltighetstid inneha ett 
giltigt elhandelsavtal med Jämtkraft avseende 
förbrukningsbehovet på den anläggningsadress från vilken 
elproduktionen matas in. Säljaren åtar sig vidare att teckna 
separat avtal om inmatning med det elnätsföretag vars elnät 
säljaren är ansluten till samt svarar för alla kostnader som är 
hänförliga till detta.  
 
Jämtkrafts åtaganden  
Jämtkraft förbinder sig att mottaga och köpa hela säljarens 
elproduktion som matas in från säljarens inmatningspunkt. 
Jämtkraft AB åtar sig balansansvaret för säljarens elleverans till 
Jämtkraft från säljarens elproduktionsanläggning i enlighet med 
Svenska Kraftnäts regler. Jämtkraft svarar för att anmälning sker 
till säljarens elnätsföretag om att Jämtkraft ska köpa och motta 
säljarens elproduktion i säljarens inmatningspunkt samt att 
Jämtkraft AB åtagit sig balansansvaret för denna.  
 
Timvis mätning  
Mätning av säljarens inmatning av elproduktion skall ske genom 
timvis mätning och utförs och rapporteras av det elnätsföretag 
vars elnät säljaren är ansluten till. Jämtkraft ersätter endast 
Säljaren för den inmatning som elnätsföretaget har rapporterat 
till Jämtkraft. 
 
Ersättning till säljaren 
Ersättning till säljaren för levererad el beräknas utifrån den 
gångna kalendermånadens timvisa elspotpris från Nord Pool i 
det elområde där Säljarens anläggning finns, sammanvägt med 
Säljarens timvisa inmatning av elproduktion. Säljaren betalar för 
skatter och avgifter som är hänförliga till försäljningen av 

elproduktionen, såsom kostnader för balansansvar och 
produktionsavgift. Därtill betalar Säljaren ett rörligt arvode per 
inmatad kWh enligt Avtal. 
 
Skulle spotpriset på Nord Pool eller SKM:s notering 
månadsmedelpris på spotmarknaden inte längre utges, eller 
grunderna för dess beräkning nämnvärt ändras, skall dessa 
ersättas med andra likvärdiga prisreferenser. 
 
Utbetalning av ersättning 
Ersättningen för elproduktionen betalas ut månadsvis i 
efterskott genom att Jämtkraft självfakturerar Säljaren. 
Ersättningen samfaktureras med Säljarens elhandelsavtal till 
anläggningsadressen och omfattas av samma betalningsvillkor 
som gäller för elhandelsavtalet.  
Ersättningen för elproduktionen dras av från slutsumman på 
fakturan avseende elhandelsavtalet med Jämtkraft. Skulle 
ersättningen för elproduktionen överstiga det belopp Säljaren 
ska betala avseende elleveransen kommer det överskjutande 
beloppet att betalas ut till Säljaren.  

 
Avtalsöverlåtelse 
Jämtkraft har rätt att överlåta avtalet och kundfordringar till 
annat bolag genom skriftlig underrättelse till kunden. 

 
Force majeure 
Part är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt 
försvåras till följd av hinder som denne inte råder över och som 
part inte kunnat förutse och vars menliga inverkan part inte 
rimligen kunnat undanröja. 
 
Tvistlösning 
Detta avtal skall tolkas enligt svensk lag och tvister som uppstår 
i anledning av detta avtal skall avgöras i svensk domstol. 
 
Sekretess 
Parterna förbinder sig att inte, utan den andre partens skriftliga 
medgivande, delge innehållet i avtalet till utomstående. 
Detsamma gäller övriga upplysningar om affärsförhållanden 
som kommit den andre parten till kännedom såvida sådan 
information ej kan anses vara känd eller avsedd för offentligt 
bruk. Som utomstående avses ej bolag i koncernförhållande till 
Jämtkraft eller Kunden. Sådana bolag skall i sin tur åläggas 
motsvarande sekretessförpliktelse. Denna bestämmelse är ej 
tillämplig på sådan information som part är skyldig att lämna 
enligt lag, kontrakt med börs eller auktoriserad marknadsplats. 
 
Ändringar 
Ändringar och tillägg i avtalet eller dess villkor skall aviseras 
minst 60 dagar innan förändringen träder i kraft. 
 
Hantering av personuppgifter 
För att läsa om hur Jämtkraft hanterar personuppgifter, besök  
vår hemsida www.jamtkraft.se
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