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Uddevalla Energi AB, Avtalsvillkor 
Portföljförvaltat elavtal 
 
1. Omfattning och förutsättningar 
Elleveransen inklusive balansansvar sker till spotpris med möjlighet att prissäkra 
den prognostiserade energivolymen enligt vald inköpsstrategi i avtalet.  
Jämtkraft AB, 556001-6064, (nedan ”Jämtkraft”), åtar sig balansansvar för Kundens 
samtliga uttagspunkter enligt avtalets bifogade anläggningslista.  
2. Avtalets ingående och giltighet 
Avtalet träder i kraft från och med att Uddevalla Energi fått ett fullständigt och 
korrekt ifyllt avtal om elleverans från Kunden och att Kunden godkänts vid 
kreditprövning. Vid godkänd kreditprövning skickas en avtalsbekräftelse med datum 
för avtalets ikraftträdande och startdatum för elleveransen.  
3. Avtalsdokument och ändringar 
Avtalet mellan Kunden och Uddevalla Energi består av följande handlingar: 

a) Avtal om elleverans 
b) Anläggningslista & Profilbilaga 
c) Värdereglering (portföljförvaltning) 
d) Försäkran Elcertifikat (då Kunden har egen kvotplikt) 
e) Avtalsbekräftelse med startdatum för elleveransen 
f) Uddevalla Energi AB, Avtalsvillkor Uddevalla Energis 

Portföljförvaltatade elavtal 
g) Gällande Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el, för närvarande 

EL2012N rev för Näringsidkare och EL2012K rev för Konsument. 
Vid konflikt mellan ovan nämnda handlingar skall villkoren äga tillämpning och 
företräde framför varandra enligt den ovan uppställda ordningen. 
4. Leveransstart 
Elleveransen startar vid startdatum för leveransen enligt avtalet. Elleveransen kan 
tidigast starta två veckor efter att avtalet kommit Uddevalla Energi tillhanda. 
Elleveransen kan komma att förskjutas om Kunden lämnat felaktiga eller 
ofullständiga uppgifter.  
5. Energivolym 
Avtalad elleverans omfattar Kundens hela energivolym enligt uttagspunkter angivna 
i Anläggningslistan. Kunden ansvarar för att avtalad energivolym motsvarar 
prognostiserad volym för kommande 12 månader. Om Kundens verkliga 
energivolym avviker från avtalad energivolym har Uddevalla Energi rätt att justera 
prognostiserad energivolym så att denna överensstämmer med verklig volym, efter 
att ha informerat Kunden. Justering görs enligt principen för Värdereglering, punkt 
13. Har ingen ny energivolym överenskommits efter justering kommer den nya 
justerade volymen räknas som avtalad energivolym. I tillägg ansvarar kunden för att 
ange förbrukningsprofil (fördelning över året) i Profilbilagan, genom månadsvisa 
siffror eller val av relevant standardprofil. 
6. In- och utträde av anläggning 
Vid förändring i anläggningslistan tillhörande detta avtal skall ny 
energivolym avtalas. Eventuella förändringar i energivolymen omfattas 
av principen för Värdereglering, punkt 13. 
7. Inköpsstrategi 
Prissäkringshorisont är rullande 36 månader. Inför varje nytt kalender-år kommer 
motsvarande 80-90% av förväntad energivolym att vara fast prissatt. För år 2 
respektive år 3 kommer prissäkringarna att ligga mellan 0-80% vid samma tillfälle. 
Senast under Q4 året innan leveransåret kommer budgetpris för nästkommande år 
att kunna meddelas. 
 
- Rörligt pris: Den del av leveransen som ej är prissäkrad kommer att debiteras med 
aktuellt spotmarknadspris.  
8. Elcertifikat. 
Inköp av elcertifikatskvoten sker löpande kvartalsvis under leveransåret. Priset för 
elcertifikaten är baserat på Uddevalla Energis kostnad för elcertifikat. Om försäkran 
om egen kvotplikt av elcertifikat lämnas av Kunden ansvarar Kunden för 
anskaffning av elcertifikat. Uddevalla Energi äger rätten att debitera Kunden för 
extra kostnader som uppkommer till följd av ofullständig eller utebliven försäkran 
om egen kvotplikt efter avtalets ikraftträdande. 
9. Elprisområde 
Uddevalla Energi hanterar säkringar utifrån elprisområde med en inköpsstrategi. 
Säkring pågår successivt under normalt 36 månader innan aktuell leveransmånad. 
Kostnaden för skillnader i elprisområden (EPAD) faktureras i elpriset.  
10. Ursprungsmärkning 
All använd elkraft som levereras inom ramen för detta avtal är förnyelsebar (sol, 
vind, vatten samt biokraft). Priset för ursprungsdeklarerad el fastställs årsvis under 
senast kvartal 4 i det föregående året. Avgiften bestäms utifrån vid inköpstillfället 
rådande marknadspris.  
11. Generellt 
Leveransen sker i aktuellt elprisområde och lokal valuta, om inte annat avtalats. 
Uddevalla Energi avgör utifrån inköpsstrategin när och vilken mängd som 
prissäkras.  
Ej prissäkrade energivolymer köps in till rörligt pris. 
 
 
12. Ingående delar i Elpris 
I Elpris ingår priset för förbrukad el inköpt på Nordpools spotmarknad i aktuellt 
elprisområde timme för timme justerat med resultatet av prissäkringar för el. I 
Elpriset ingår även: elprisområde enligt punkt 9, prissäkring av valuta, externa 

kostnader som handelsavgift, clearing och garantikostnader samt pålagor från 
Svenska Kraftnät och eSett såsom Effektreservsavgift, Regleravgifter och 
Förbrukningsavgift, kreditkostnad, leverantörens handelsmarginal samt 
omsättningsavgifter till Nordpool. I det fall aktuell prisreferens ej finns att tillgå 
ersätts den med likvärdig referens. 
13. Värdereglering vid in- och utträde  
Inträde i Uddevalla Energis El Portfölj sker alltid till aktuella marknadspriser. 
Eventuella prisdifferenser mellan Uddevalla Energis säkrade elpris och aktuellt 
marknadspris beräknas efter avtalets ikraftträdande eller vid förändring i avtalet 
enligt punkt 5 och 6. Reglering sker därefter månadsvis vid ordinarie fakturering.  
Vid uppsägning/avyttring av uttagspunkt värderegleras den uppsagda/avyttrade 
energivolymen enligt samma metod som vid inträde. Framräknat värde 
debiteras/krediteras Kunden vid ordinarie slutfakturering inklusive 
räntekompensation, STIBOR12 månader. Kunden måste skriftligt begära datum för 
avslut av förvaltning och värdereglering. Ges inget besked förvaltar Uddevalla 
Energi portföljen tills uppsägningstiden löpt ut. 
Om inte annat avtalats sker beräkningen för Värdereglering vid in- och utträde 
normalt 5 arbetsdagar innan månadsskifte, dock tidigast 1 vecka efter avtalets 
ikraftträdande eller uppsägning. För avtal som ingås eller sägs upp efter den 16 i 
varje månad kommer Värdereglering normalt att ske i månaden efter den månad 
som avtal ingicks eller sas upp. Lägre belopp än 500 SEK krediteras ej Kunden 
utan tillfaller kvarvarande kunder. Ovanstående gäller för uppsägning/hävning av 
såväl hela avtalet som enskild uttagspunkt. 
14. Avgifter och skatter 
Om Uddevalla Energis kostnader för genomförande av elleveransen förändras, 
exempelvis genom tillkommande eller förändrad skatt eller avgift skall angiven skatt 
eller avgift i motsvarande grad förändras i avtalet, från samma tidpunkt som 
förändringen trätt i kraft. Sådana förändringar meddelas  
15. Betalningsvillkor 
Betalning sker mot faktura månadsvis 30 dagar netto efter utställandet av fakturan. 
16. Ansvarsbegränsning 
Uddevalla Energi ikläder sig inte något ansvar för det ekonomiska utfallet av det 
uppdrag som lämnas enligt Avtalet eller för indirekta skador eller intäktsbortfall. 
17. Avtalets giltighetstid 
Avtalet gäller från undertecknande av Avtal om elleverans Uddevalla Energis 
Portföljförvaltatade elavtal och tillsvidare med 3 månaders ömsesidig 
uppsägningstid. Vid utträde tillämpas en värdejustering för försäljning av de 
prissäkringskontrakt som kunden har del av. Principen för beräkning och hantering 
av värdejustering framgår av punkt 13 i Särskilda avtalsvillkor.  
18.  Avtalsöverlåtelse 
Uddevalla Energi har rätt att överlåta avtalet och kundfordringar till annat bolag 
genom skriftlig underrättelse till Kunden. 
19. Lagval och tvister 
Eventuella tvister rörande tolkningar eller tillämpningar av avtalet skall avgöras i 
skiljedom enligt reglerna för Göteborg Handelskammares Skiljedomsinstitut med 
tillämpning av svensk lag, varvid skiljenämnden skall bestå av tre ledamöter. 
Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg. 
20. 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 Uddevalla Energi 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. 
21. Ändringar 
Ändring och tillägg till detta avtal skall underrättas Kunden senast 3 månader innan 
förändringen träder i kraft. 
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