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Omfattning:  Jämtkraft AB förbinder sig att leverera mätarställningar (MWh och m3) per 
timme varje dygn. Mätvärdesfil görs tillgänglig för kunden att hämta via FTP. 
Mätvärdena kvalitetssäkras ej och kan vara ofullständiga. Vid felande 
mätutrustning kan mätarställningar komma att interpoleras. 

 
Avtalstid: Avtalet gäller två (2) år från det datum då avtalet undertecknats av båda parter. 

Därefter förlängs avtalstiden automatiskt ett (1) år i taget. Uppsägning av detta 
avtal kan ske av endera parten senast tre (3) månader före avtalstidens utgång. 
Uppsägningen skall vara skriftlig.  

 
 Sker ägarbyte av en fastighet anmäls detta till Jämtkraft AB med angivande av 

den tidpunkt då ägarbytet sker. Därefter upphör det aktuella abonnemanget 

utan att uppsägning behöver göras.  

 
Abonnemang: Kunden ansvarar för att informera Jämtkraft AB om förändringar i 

fastighetsbeståndet. Vid förändring av antalet abonnemang kan priset komma 
att justeras enligt gällande prislista. Tillkommande abonnemang faktureras 
enligt gällande prislista. 

 

Betalning: Månadsavgiften faktureras på anläggningens ordinarie faktura enligt 
anläggningens fakturaintervall. Startavgiften faktureras separat, 
betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum. Samtliga priser är exklusive 
moms. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta samt påminnelseavgift.  

 
Villkorsförändringar: 
  Jämtkraft AB förbehåller sig rätt att under gällande avtalstid förändra priset och 

i övrigt ändra dessa villkor. Sådan förändring meddelas Kunden skriftligt senast 
sextio (60) dagar före ikraftträdandet. Kunden  

  har rätt att säga upp avtalet med trettio (30) dagars uppsägningstid i samband 
med Kundens mottagande av sådan underrättelse förutsatt att Kundens 
uppsägning sker senast före ikraftträdandet. Under uppsägningstiden får de 
ändrade avtalsvillkoren inte tillämpas. Prisändringar till följd av ändrade 
särskilda skatter eller av staten beslutade avgifter får ske och kan göras utan 

föregående underrättelse till Kunden. Prisändringar till Kundens fördel får införas 
utan föregående information. 

 
 Jämtkraft AB har rätt att överlåta avtalet till annat av Jämtkraft majoritetsägt 

företag som har resurser och kompetens att fullgöra Jämtkrafts förpliktelser 
gentemot kunden enligt detta avtal. En sådan överlåtelse skall jämföras med en 

sådan villkorsförändring som anges i första stycket. 
 
Force Majeure: Part är fri från ansvar för bristande fullgörelse av sina avtalsförpliktelser om och 

så länge dessa blir omöjliga eller oskäligt betungande att uppfylla till följd av 
omständighet som part inte kunnat råda över eller skäligen förebygga. Part som 
åberopar ansvarsbefriande omständighet är skyldig att meddela motparten detta 

så snart hindret är känt och även skyldig att sedan hindret upphört omedelbart 

fullgöra sin prestation. 
 
Övrigt: Jämtkraft AB förbehåller sig därutöver, i händelse av utebliven betalning från 

kunden, rätt att (i) innehålla sina tjänster enligt avtalet samt (ii) säga upp detta 
avtal med omedelbar verkan. 

 
 
 

 
 


