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Gällande avtal just nu  
Nu kan du välja att teckna Rörligt Elpris (Spot), portföljförvaltat pris eller ett fast Elavtal som gäller i

1 år, 1,5 år, 2 år eller 3 år. Du kan välja startdatum de tre kommande månaderna.

Priserna nedan gäller tillsvidare och för kunder som tillhör Elområde 3 (Mellansverige)

För att teckna avtal, skicka in bifogat avtalsförslag. Det går också att kontakta oss

på telefon eller skicka ett e-post. Efter avtalstidens slut, skickar vi nytt avtalsförslag 60-90 dagar innan avtalet går ut. 

Om inget nytt avtal tecknas efter de fasta avtalstidernas slut kommer ni att hamna på anvisat pris, se baksida.

Fast pris

Pristyp Avtalstid

Pris/kWh inkl 

elcertifikat

kWh-pris inkl 

moms

Fast pris 1 år 52,7 öre 65,9 öre

Fast pris 1,5 år 51,4 öre 64,3 öre

Fast pris 2 år 51,0 öre 63,7 öre

Fast pris 3 år 50,1 öre 62,6 öre

Jämförpriser, fast pris
Jämförpriset visar vilket det totala priset i öre/kWh det blir vid tre olika förbrukningsnivåer :

2 000 kWh/år, 5 000 kWh/år och 20 000 kWh/år. I totalpriset ingår elpris (inkl elcert.avgift),

fast avgift 240 kr/år och moms.

Period 2000 kWh 5000 kWh 20000 kWh
1 år 77,91 öre 70,71 öre 67,11 öre

1,5 år 76,26 öre 69,06 öre 65,46 öre

2 år 75,73 öre 68,53 öre 64,93 öre

3 år 74,56 öre 67,36 öre 63,76 öre

Tillval

Om du är intresserad av att försäkra dig om att din el tillverkas utan CO2-utsläpp eller kärnbränsle-
avfall kan du göra ett TILLVAL på ditt elavtal.

Bra miljöval (1,8 öre/kWh inkl. moms)
Detta är Svenska Naturskyddsföreningens miljömärkning. Vattenkraften är då byggd före 1996 och
släpper fram en viss mängd vatten och vindkraften måste vara byggd där inte fågelsträck drar
fram. Du kan läsa mer om Bra miljöval på Svenska Naturskyddsföreningens hemsida. Licens via Jämtkraft AB

Vindkraft (2,4 öre/kWh inkl. moms)
Genom att betala litet extra för vindkraft bidrar du till att utveckla och öka andelen förnybar
energiproduktion.

Vattenkraft (1,2 öre/kWh inkl. moms)
Ett Tillval om du vill ha 100% vattenkraft. Mängden el som du förbrukar under ett år är då till-
verkad i någon av Jämtlands vattenkraftverk.

Anvisat pris, portföljförvaltat pris och rörligt pris, se baksidan
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Vi  tillämpar ett så kallat volymvägt  börspris. Vårt inköpspris bildas av det aktuella tim-
priset sammanvägt med förbrukningen timme för timme, samt avgifter till Nordiska El-
börsen och Svenska Kraftnät. De värden vi tillämpar är redovisade för Prisområde 3,
(SN3).

Månadens rörliga elpris sätts först efter att månaden har avslutats, eftersom det är först
då det faktiska priset är känt för samtliga timmar och dagar i månaden. Du betalar vårt 
inköpspris, där avgift för elcertifikat och påslag ingår. Energiskatt och moms tillkommer
alltid.

Fast avgift tillkommer: 240:-/år inkl. moms 

Vårt aktuella rörliga volymvägda pris meddelas efter varje månad på vår hemsida

Gäller tillsvidare. Uppsägningstid  30 dagar. 

Mer information om volymvägda priser hittar du på Svenska kraftnäts hemsida: 
http://www.svk.se/Energimarknaden/El/Volymvagda-priser/ samt 
http://mimer.svk.se/Schablonavrakningspriser/Forklaring-till-begreppet/ 
Det officiella priset på Svenska Kraftsnäts hemsida hittar du via länken nedan.
http://mimer.svk.se/Schablonavrakningspriser/

Våra analytiker bevakar elmarknaden varje timme varje dag. De köper in din el i förväg

när priset är lågt och säkrar upp den el du behöver för framtiden i en portfölj.
Portföljen säkras till minst ca.70% med fast pris, resten av portföljen läggs på rörligtpris.

Resultatet blir ett elpris som följer elmarknadspriset nedåt men kapar pristopparna.
Fast avgift tillkommer med 456 kr/år inkl moms.

Vårt aktuella portföljpris meddelas efter varje månad på vår hemsida.

Gäller tillsvidare. Uppsägnings tid är innevarande månad + efterföljande tre kalendermånader.

Om du är nätkund hos oss och inte gör ett aktivt val genom att teckna ett elavtal får du automatiskt ett

så kallat Anvisningsavtal med ett Anvisat pris. Detta anvisade priset används även om ett 

fast avtal går ut och inget nytt tecknas. Uppsägningstid 14 dagar. Fast avgift 240 kr inkl moms.

Vi rekommenderar att du tecknar ett elavtal så har du möjlighet att sänka dina elkostnader.

Anvisat, öre/kWh
Elpris inklusive  Moms 25 %       TOTALT

elcertifikatavgift

68,00 17,00 85,00

Jämförpris, Anvisat, öre/kWh
Årsförbrukning

2000 kWh 5000 kWh 20000 kWh

97,00

Gå in på www.hallstavikselverk.se eller kontakta kundtjänstför information om gällande GDPR policy

 och klagomålshantering

Portföljförvaltat pris

89,80 86,20

Rörligt pris, sk volymvägt

Anvisat pris,  2019
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