Dalakraft AB, Avtalsvillkor Dala Elfond företag 2015:11N
1. Omfattning och förutsättningar
Dalakraft AB, 556132-9466 ombesörjer balansansvar för kundens samtliga uttagspunkter enligt den till avtalet bifogade anläggningslistan.

11. Betalningsvillkor
Betalning skall vara Dalakraft AB tillhanda senast på den i fakturan angivna förfallodagen. Dalakraft AB fakturerar månadsvis i efterskott.

2. Avtalets giltighetstid och uppsägning
2.1 Dalakraft AB förbehåller sig rätten till kreditprövning före avtalets ingående.
Avtalet gäller från det datum då båda parter undertecknat avtalet.

12. Kundens åtaganden
Kunden är skyldig att omedelbart meddela Dalakraft AB om väsentliga förändringar
i kundens verksamhet, som kan komma att påverka kundens elbehov eller förändra
antalet uttagspunkter.

2.2 Avtalet är löpande med tre (3) kalendermånaders uppsägningstid. Utträdet görs
enligt principen för Värdereglering, punkt 13. Kunden måste skriftligen säga upp
avtalet.
3. Avtalsdokument och ändringar
3.1 Avtalet mellan kunden och Dalakraft AB består av följande handlingar:
a)
Avtal Dala Elfond företag
b)
Anläggningslista
c)
Energiskatteförsäkran (Tillverkningsindustri), i förkommande fall
d)
Försäkran om egen kvotplikt av elcertifikat, i förkommande fall
e)
Avtalsvillkor för Dala Elfond företag
3.2 Utöver ”Avtalsvillkor Dala Elfond företag” tillämpas de vid var tid gällande
allmänna avtalsvillkoren avseende elleverans till näringsidkare, för närvarande med
beteckningen EL 2012 N (rev). ”Avtalsvillkor Dala Elfond företag” har företräde.
4. Leverans- och förvaltningsstart
4.1 Leveransen startar från överenskommet datum under förutsättning att avtalet
kommit Dalakraft AB tillhanda minst två veckor innan. Leveransen kan komma att
förskjutas om kunden lämnat ofullständiga eller felaktiga uppgifter. Ingen ersättning
utbetalas av Dalakraft AB för senarelagd elleveransstart på grund av ofullständiga
eller felaktiga uppgifter i avtalet.
4.2 Förvaltning av el startar 5 arbetsdagar innan överenskommet månadsskifte,
under förutsättning att avtalet kommit Dalakraft AB tillhanda minst två veckor innan.
Inträde i Dala Elfond sker alltid till aktuellt marknadspris och omfattas av principen
för Värdereglering enligt punkten 13.
5. Energivolym
Dala Elfond företag förvaltas utifrån kundens angivna energivolym fördelad enligt
avtalad kvartalsprofil. Ändringar av energivolym eller kvartalsprofil för förvaltning
skall vara Dalakraft AB tillhanda senast 1 oktober året innan leveransårets början.
Leveransåret är alltid kalenderår (1 januari-31 december). Förändringar av energivolymen eller kvartalsprofilen görs till aktuella marknadspriser och omfattats av
principen för Värdereglering enligt punkten 13.
6. Inköpsstrategi
Timmätta anläggningar
Kundens angivna energivolym prissäkras succesivt under normalt 16 månader
innan leveransårets början. Prissäkringen görs så att 100 % av förvaltad
energivolym är prissäkrad senast 1 november året innan leveransårets början.
Prissäkringarna görs enligt kundens avtalade kvartalsprofil.
Månadsmätta anläggningar
Dalakraft AB säkrar förväntad förbrukning i en gemensam portfölj löpande för
efterföljande period av 6-18 månader så att elpriset vid leverans är säkrat till minst
70 procent. Från avtalets ingående och närmaste tre efterföljande kalenderkvartal
säkras kundens förväntade elförbrukning i en särskild startportfölj så att elpriset vid
leverans är säkrat till minst 70 procent. Säkringen för en individuell månad i
startkvartalet kan vara lägre än 70 procent. Prissäkringar för tiden efter denna
period hanteras i den gemensamma portföljen. Det innebär att alla kunder i ett
elområde efter tolv månader har den säkrade delen till samma elpris. Det resultat
som uppkommer av de prissäkringar Dalakraft AB gör för kundernas räkning
tillfaller till 100 procent kunderna i portföljen. Detta sker genom att det totala
resultatet delas med månadens förväntade förbrukning vilket ger ett resultatpris
som justerar elpriset uppåt eller nedåt. Eventuella avvikelser mellan förväntad
förbrukning och uppmätt verklig förbrukning regleras i efterföljande månads
prisjustering.
7. Elcertifikat
Normalt ingår avgift för elcertifikat i elpriset beräknad efter Dalakraft AB:s
inköpskostnad och aktuell kvotplikt. Om försäkran om egen kvotplikt av elcertifikat
lämnas av kunden ansvarar kunden för anskaffning av elcertifikat. Dalakraft AB
äger rätten att debitera kunden för extra kostnader som uppkommer till följd av
ofullständig eller utebliven försäkran om egen kvotplikt efter avtalets ikraftträdande.
8. Miljöval
Dalakraft AB förbinder sig att anskaffa motsvarande volym miljöval som kunden
förbrukar av energislag enligt val i avtalet. Kundens pris för miljöval särredovisas på
fakturan.
9. Generellt
Leveransen sker i aktuellt elområde och i valuta SEK. I Dala Elfond företag säkras
energivolymer med standardiserade kontraktsvolymer mot marknaden.
Energivolymer överstigande/understigande den prissäkrade volymen regleras mot
rörligt pris. Handeln med prissäkringar kan innebära att Dalakraft AB i vissa lägen
säljer prissäkringar inför förväntade lågprisperioder.
10. Ingående delar i Elpris
I Elpris ingår priset för förbrukad el inköpt på Nordpools spotmarknad timme för
timme justerat med resultatet av prissäkringar för el. I Elpriset ingår även ett påslag
per kWh, kostnad för elcertifikat, eventuell värdereglering, kreditkostnad,
elområdesjustering, prissäkring av valuta, pålagor från Svenska Kraftnät som
effektreservsavgift, regleravgifter och förbrukningsavgift samt omsättningsavgifter
till Nordpool.

13. Värdereglering vid in- och utträde ur portföljen
13.1 Inträde i Dala Elfond företag sker alltid till aktuella marknadspriser. Eventuella
prisdifferenser mellan det i Dala Elfond företag säkrade elpriset och aktuellt
marknadspris beräknas vid förvaltningens början. Den uppkomna differensen, som
kan vara såväl positiv som negativ, läggs till elpriset för den leveransperiod
differensen är beräknad och reglering sker därefter månadsvis vid ordinarie
fakturering i enlighet med denna punkt. Ovanstående gäller för inträde/ökning av
såväl hela avtalet som volym i enskild uttagspunkt samt vid förändring av avtalad
energivolym enligt punkt 5.
13.2 Vid uppsägning regleras värdet som säkringsstrategin upparbetat av framtida
och aktuella marknadspriser. Om strategins pris är högre än marknadspriset
debiteras kunden för skillnaden vid avtalets uppsägning för hela den prissäkrade
perioden och är strategins pris lägre än marknadspriset krediteras kunden för
skillnaden månadsvis i efterskott med beräknat belopp per månad under den
prissäkrade perioden. Ovanstående gäller för uppsägning av såväl hela avtalet som
volym i enskild uttagspunkt.
14. Avgifter och skatter
Om Dalakraft AB:s kostnader för genomförande av elleveransen förändras,
exempelvis genom tillkommande eller förändrad skatt eller avgift, så skall angiven
skatt eller avgift i motsvarande grad förändras i avtalet från den tidpunkt som
förändringen trätt i kraft. Sådana förändringar meddelas kunden skriftligen normalt
en månad efter det att kännedom om avgiftsförändringen erhållits av Dalakraft AB.
Kunden är betalningsansvarig för energiskatt och moms enligt vid var tid gällande
regler och föreskrifter från myndigheter. Energiskatt debiteras enligt normal
skattesats om inte energiskatteförsäkran för tillverkande industri och yrkesmässig
växthusodling lämnas vid avtalstecknande. Dalakraft AB äger rätten att debitera
kunden för extra kostnader som uppkommer till följd av ofullständig eller utebliven
energiskatteförsäkran efter avtalets ikraftträdande.
15. Ansvarsbegränsning
Dalakraft AB ikläder sig inte något ansvar för det ekonomiska utfallet av det
uppdrag som lämnas enligt avtalet.
16. Avtalsöverlåtelse
Dalakraft AB har rätt att överlåta avtalet och kundfordringar till annat bolag genom
skriftlig underrättelse till kunden.
17. Tvist
Tvist i anledning av detta avtal samt därtill hörande bilagor skall avgöras enligt
Svensk Domstol, Falu Tingsrätt.
18. 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 Dalakraft AB eller kunden.
Sådana bolag skall i sin tur åläggas motsvarande sekretessförpliktelse. Denna
bestämmelse är inte tillämplig på sådan information som part är skyldig att lämna
enligt lag, kontrakt med börs eller auktoriserad marknadsplats.
19. Ändringar
Ändring och tillägg till dessa villkor skall underrättas kunden senast två (2) månader
innan förändringen träder i kraft.
20. Garantier
Genomförda prissäkringar kan ge krav på garantier från Nasdaq OMX eller andra
utställare av prissäkringskontrakt. Då kundens andel av garantikraven inklusive
obetalda leveranser överstiger ett belopp om SEK 400 000 har Dalakraft AB rätt att
kräva garantier t.ex. i form av bankgaranti från kunden. Om kunden inte ställer ut
garantin inom 20 dagar efter skriftligt påkallande av bankgaranti har Dalakraft AB
rätt att med omedelbar verkan häva avtalet. Vid avtalets upphörande sker
elleverans därefter enligt ellagens regelverk om fortsatt leveransskyldighet. Elpriset
avseende sådan elleverans efter avtalets upphörande regleras, om ej annat
avtalats, enligt Dalakraft AB vid var tid gällande villkor och priser för Övergångspris
som finns att tillgå på www.dalakraft.se.

