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PRODUKTIONSAVTAL UPP TILL 100MWH MED JÄMTKRAFT AB 

Avtal (Endast ett alternativ kan väljas)                               ☐ Solsäker                        ☐ Mikroproduktion     
 

Kund                                     ☐ Privat                        ☐ Företag      Leverantör 
Namn 
 

Personnr./org.nr. 
 

 Namn 
Jämtkraft AB 

Adress Telefon   Telefon  
063-14 90 00   

Postnr och postort E-post  E-post 

info@jamtkraft.se 
FörbrukningsanläggningsID  Förbrukningsavtal  Besöksadress 

Kyrkgatan 21, Östersund 
 
 
 

Produktionsanläggning                       ☐ Ny anläggning                                 ☐ Befintlig anläggning 
AnläggningsID 
 

Elnätsföretag 
 

Anläggningsadress 
 

Produktionsslag (Sol/Vind/Vatten) 
 

Nätområdes ID 
 

Postnummer och postadress 
 

Installerad Effekt 
 

 Uppskattad årlig förbrukning kWh (förbr.anl.) 
 

Momsregnr (försäljning mer än 80 000 kr/år) 
 

 

Leveransstart 

Tidigaste leveransstart 21 dagar efter att Jämtkraft mottagit komplett avtal 

Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 

 

Avgifter 
Avgifter per kWh 

Pålagor och avgifter till myndigheter och marknadsplatser samt förvaltningsavgift 

Fast avgift per anläggning 

0 kr/månad inkl. moms 

 

 

 

Avtalsvillkor 

• Leverantören förbinder sig att köpa och Kunden förbinder sig att leverera el enligt ovan vald strategi från 
och med leveransstart och tillsvidare. Leverantören är balansansvarig för uttagspunkterna. 

• Till Avtalet hör Jämtkrafts avtalsvillkor produktion upp till 100MWh, gällande fr.o.m. 2022-07-01, vilka 
godkänns i och med att avtalet undertecknas. I de fall detta avtal ej reglerar förhållandet mellan parterna 
gäller branschens Allmänna avtalsvillkor som finns att läsa på www.jamtkraft.se 

 

Ersättningsvillkor 
Intervall och format 

Månadsvis avstämning. Samfakturering med faktura för förbrukningsavtal. 
 

Kund Leverantör 

Namnteckning Namnteckning 
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JÄMTKRAFTS AVTALSVILLKOR PRODUKTION UPP TILL 100MWH, GÄLLANDE FR.O.M 2022-07-01 
 
 
 

 

ALLMÄNT   

Avtalet tillämpas för konsumenter (K) och näringsidkare (N).  
• Jämtkraft AB åtar sig balansansvaret för kundens elproduktionsanläggning i 
enlighet med Svenska Kraftnäts regler. Avtalet omfattar överskottsproduktion 
av el från Kund som installerat elproduktionsanläggning för eget bruk ansluten 
till elnätet med elnätsabonnemang för inmatning och uttag av el. 
• Kunden förbinder sig att leverera och Jämtkraft AB att köpa el under 
avtalsperioden i enlighet med villkor enligt detta avtal. Elnätavgifter och 
energiskatt berörs inte av avtalet.  
• I de fall detta avtal inte reglerar förhållandena mellan parterna gäller 
branschens Allmänna avtalsvillkor.  
• Leveransstarten kan försenas eller avbrytas om kunden lämnat ofullständiga 
uppgifter eller om händelser utom Jämtkraft AB:s kontroll inträffar. 
 • Avtal kan endast tecknas av den som vid leveranstillfället står för nätavtalet 
på anläggningen.  
• Elnätsföretaget ansvarar för att meddela Jämtkraft AB korrekta mätvärden.  
• 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.  
• Information angående konsumenträttigheter, tvistemålshantering, 
klagomålshantering samt kontaktinformation till en av regeringen utsedd 
kontaktpunkt finns på vår hemsida www.jamtkraft.se/konsument.  
 
AVTALETS GILTIGHETSTID 

Avtalet är giltigt endast så länge Kunden innehar ett giltigt elhandelsavtal med 
Jämtkraft AB för förbrukningsanläggningen på samma anläggningsadress. 
Avtalets uppsägningstid är densamma som i förbrukningsavtalet och anges däri. 
Om Kunden valt att avsluta avtalet innan uppsägningstiden löpt ut blir Kunden 
skyldig att erlägga en administrativ avgift på 450 kronor inklusive moms per 
anläggning till Jämtkraft AB. För konsument gäller att om uppsägningen beror 
på att Kunden flyttar, upphör avtalet att gälla när elnätsavtalet avslutas och 
ingen administrativ avgift tas ut. Med flytt avses att Kunden skriftligt meddelar 
Skatteverket, Försäkringskassan eller Posten om definitiv avflyttning från den 
adress som nuvarande elavtal avser.  
 
 
INGÅENDE DELAR I ELPRIS 

Förvaltningsavgiften avser det arbete Jämtkraft utför för elförsäljning timme för 
timme samt för att få till stånd eventuella finansiella säkringar. Därtill kommer 
pålagor och avgifter till myndigheter och marknadsplatser. 
 
Utöver priset på olika marknadsplatser, se MIKROPRODUKTION och SOLSÄKER 
nedan, omfattar elpriset även bl.a. obalanskostnader. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIKROPRODUKTION 

Mikroproduktionsavtal är prissatt per timme. Inga prissäkringar görs. 
Ersättningen för produktionen dras av från beloppet för elhandel på 
förbrukningsfakturan. Eventuellt överskjutande belopp betalas inte ut utan 
flyttas vidare till efterföljande faktura till dess att inget av beloppet återstår.  
 
Mikroproduktionsavtal kan endast tecknas för produktionsanläggningar med en 
maximal överskottsproduktion på 100MWh och en årlig förbrukning som 
överstiger den årliga överskottsproduktionen. 
 
Vid Inträde, uppsägning/avyttring av avtal och eller mätpunkt samt förändrat 
produktion/produktionsmönster beräknas priset vid tidpunkten när 
förändringen träder i kraft. Avtal om rörligt pris löper tillsvidare. Kunden kan 
dock med två veckors uppsägningstid övergå till Solsäker enligt Jämtkraft AB:s 
gällande villkor.  
 

 

 

SOLSÄKER 

Solsäker är en elhandelstjänst med ett förvaltat elpris för solcellsanläggningar, 
där rörligt elpris säkras under perioden 1 mars – 31 oktober. Jämtkraft 
prissäkrar del av förväntad månadsenergi/produktion under perioden 1 – 9 
månader innan leverans. Det resultat som uppkommer av prissäkringarna 
inräknas i elpriset tillsammans med övriga ingående delar i elpriset, enligt ovan. 
Det ackumulerade värdet under perioden betalas ut med en fjärdedel (1/4) per 
månad under de fyra (4) efterföljande månaderna november – februari. 
Eventuellt överskjutande belopp betalas inte ut utan flyttas vidare till 
efterföljande faktura till dess att inget av beloppet återstår. 
 
Överskottsproduktion under november – februari hanteras enligt villkor för 
avtal Mikroproduktion ovan.  
 
Solsäker kan endast tecknas för solcellsanläggningar med en maximal 
överskottsproduktion på 100MWh och en årlig förbrukning som överstiger den 
årliga överskottsproduktionen. 
 
Vid Inträde, uppsägning/avyttring av avtal och eller mätpunkt samt förändrat 
produktion/produktionsmönster beräknas priset vid tidpunkten när 
förändringen träder i kraft. Avtalet om Solsäker löper tillsvidare. Kunden kan 
dock med två veckors uppsägningstid övergå till Mikroproduktionsavtal enligt 
Jämtkraft AB:s gällande villkor. Lagerfört värde kan utbetalas men inte flyttas 
över till annan kund eller anläggning. 
 
 


