Dalakraft AB, Avtalsvillkor Dala Elfond producent 2015:11K/N
1. Avtalets omfattning
1.1 Dalakraft AB (556132-9466) ansvarar, under avtalstiden, för att balansansvarig
finns gentemot Svenska Kraftnät för produktionen från producentens anläggningar.
1.2 Av producenten kända driftförändringar skall snarast meddelas till
Dalakraft AB. Det kan exempel gälla maskinhaverier eller underhållsarbeten.
1.3 Om producenten inte avtalat annat vid detta avtals utgång övergår detta avtal
till ett avtal med Rörligt pris till då gällande avtalsvillkor och avdrag på spotpriset
med en (1) månads uppsägning.
2. Avtalets giltighetstid och uppsägning
2.1 Avtalet gäller från det datum då båda parter undertecknat avtalet.
2.2 Avtalet är löpande med tre (3) kalendermånaders uppsägningstid. Utträdet görs
enligt principen för Värdereglering, punkt 8. Producenten måste skriftligen säga upp
avtalet.
3. Avtalsdokument och ändringar
3.1 Avtalet mellan producenten och Dalakraft AB består av följande handlingar:
a) Avtal Dala Elfond producent
b) Anläggningslista, i förekommande fall
c) Avtalsvillkor för Dala Elfond producent
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 producenten 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 producent sker alltid till aktuellt marknadspris och omfattas av
principen för Värdereglering enligt punkten 8.
5. Ingående delar i pris
5.1 Det fakturerade månadspriset består av det i Dala Elfond producent säkrade
priset med en områdesjustering vilken utgörs av skillnaden mellan det nordiska
systempriset och spotpriset i anläggningens elområde. Eftersom den prissäkrade
volymen är fast och likafördelad över månadens timmar sker en prisjustering
baserad på verklig produktionsvolym och profil. Denna profil- och volymjustering
baseras på produktionen i ett större representativt kollektiv av produktionsanläggningar. Verkliga kostnader för balansansvar och fysisk handel dras från
priset. Om ursprungsgarantier ingår i leveransen läggs ersättningen för dem till
elpriset.
6. Energivolym
6.1 Dala Elfond producent förvaltas utifrån producentens totala produktion från de
anläggningar som angivits i avtalet/anläggningslista.
6.2 Ändringar av produktionsvolym för förvaltning skall vara Dalakraft AB tillhanda
senast 1 oktober året innan leveransårets början. Leveransåret är alltid kalenderår
(1 januari-31 december). Förändringar av produktionsvolymen görs till aktuella
marknadspriser och omfattats av principen för Värdereglering enligt punkten 8.
7. Förvaltningsstrategi
7.1 Producentens angivna energivolym prissäkras succesivt under normalt
17 månader innan leveransårets början. Prissäkringen görs så att 100 % av
förvaltad energivolym är prissäkrad senast 1 november året innan leveransårets
början. Prissäkringarna görs enligt en antagen produktionsprofil.
8. Värdereglering vid in- och utträde ur portföljen
8.1 Inträde i Dala Elfond producent sker alltid till aktuella marknadspriser.
Eventuella prisdifferenser mellan det i Dala Elfond producent 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.
8.2 Vid uppsägning regleras värdet som säkringsstrategin upparbetat av framtida
och aktuella marknadspriser. Om strategins pris är högre än marknadspriset
krediteras producenten för skillnaden vid avtalets uppsägning för hela den
prissäkrade perioden och är strategins pris lägre än marknadspriset debiteras
producenten 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.
9. Utbetalning av produktionsersättning
9.1 För den levererade elkraften och ursprungsgarantierna erlägger Dalakraft AB
ersättning enligt avtal månadsvis i efterskott där avräkningen sker enligt
uppmätning med timregistrerande mätare.
9.2 Utbetalningen från Dalakraft AB sker senast den 15:e varje månad under
förutsättning att Dalakraft AB fått korrekta mätvärden från respektive anläggnings
nätbolag. Ersättningen finns normalt på producentens konto närmaste bankdag
efter Dalakrafts utbetalningsdag.
9.3 Dalakraft AB är ej ersättningsskyldig om störningar på elnätet medför att
producenten ej kan leverera in sin elkraft.
9.4 Sker inte utbetalning i rätt tid, är Dalakraft AB skyldig att betala dröjsmålsränta
från förfallodagen tills full betalning erlagts. Dröjsmålsräntan beräknas efter en
räntesats, som med 9 procentenheter överstiger Riksbankens officiella referensränta under dröjsmålsperioden. Skulle nämnda referensränta ej längre anges, skall
räntan beräknas på annat likvärdigt sätt.

10. Mätning
10.1 Producenten är skyldig att inneha erforderligt avtal med nätägaren för
leveransen.
10.2 Producentens produktion registreras av nätägarens mätare eller av mätare
som denne godkänt. Mätningen registreras per timme. Särskilda bestämmelser om
mätning finns i författning samt i avtal med nätägaren.
10.3 Avläsning och rapportering skall ske på tid och sätt som regleras i författning.
10.4 Efter samråd med producenten skall Dalakraft AB lämnas tillträde till
mätanordningen.
11. Avtalsöverlåtelse
11.1 Dalakraft AB får överlåta sina rättigheter i detta avtal till företag inom samma
koncern.
11.2 Producenten får inte överlåta detta avtal utan föregående skriftligt
medgivande från Dalakraft AB.
11.3 Vid ägarbyte helt eller delvis av produktionsanläggning som avtalet gäller till
3:e part, ska även detta avtal överlåtas på 3:e part om inget annat överenskommits
med Dalakraft AB. Kan inte 3:e part träffa avtal är producenten förpliktigad till att
hålla Dalakraft AB skadeslös för detta.
12. Sekretess
12.1 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
producenten. 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.
13. Tvist
13.1 Tvist i anledning av detta avtal samt därtill hörande bilagor skall avgöras enligt
Svensk Domstol, Falu Tingsrätt.
13.2 Om en bestämmelse i detta avtal är eller skulle bli ogiltigt, så påverkar det inte
de andra villkorens giltighet.
14. Ändringar
14.1 Ändring och tillägg till dessa villkor skall underrättas producenten senast två
(2) månader innan förändringen träder i kraft.
15. Ansvarsbegränsning
15.1 Dalakraft AB ikläder sig inte något ansvar för det ekonomiska utfallet av det
uppdrag som lämnas enligt avtalet.
16. Avtalsöverlåtelse
16.1 Dalakraft AB har rätt att överlåta avtalet och Kundfordringar till annat bolag
genom skriftlig underrättelse till producenten.

