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Elkraft Sverige är en elleverantör och samarbetspartner som säkerställer att ert företag har de lägsta
möjliga totala elkostnaderna och den enklaste administrationen. Elkraft Sverige AB ingår i den norska
Elkraftkoncernen som bildades 1992 i samband med att den norska elmarknaden avreglerades och finns
även i Danmark och Finland. Elkraft hjälper er att få ett samlat grepp om alla delar av energikostnaden,
hitta besparingar samt förenkla er administration. Här följer några tjänster i vårt koncept:
Affärsidé
Lägsta totala energikostnaden och den enklaste administrationen.
Flexpris (portföljförvaltning)
Elkraft har avtal med den nordiska elbörsen Nord Pool Spot samt Nasdaq och handlar el till en gemensam
kundportfölj. Vi prissäkrar flera gånger per år för att ligga nära aktuellt marknadspris och kapa topparna
på en svängande elbörs. Priset regleras normalt 6 gånger under året. Inga volymbegränsningar.
Abonnemang kan startas och avslutas efter era behov.
Samlingsfaktura
Med fullmakt tar vi in era nätfakturor till oss om ni önskar. Ni får en faktura med specificerade el- och
nätavgifter per organisationsnummer med en delfaktura per mätpunkt.
Nätoptimering
Elkraft går igenom varje enskilt nätabonnemang och ser till att ni har rätt tariff, säkring och effekt.
Vi har lyckats med att i snitt sänka nätkostnaderna med 22 % för våra kunder.
Energianalys/effektivisering/rådgivning/statistik
Vår tekniska avdelning kartlägger av er utvalda anläggningar och lämnar åtgärdsförslag. Vi erbjuder även
undermätning med eller utan direktfakturering till slutkund. Ni får även tillgång till verktyget EnergiWEB.
Logga in och följ samtliga mätpunkters energiförbrukning och utetemperatur – både i realtid och
historiskt. Det är enkelt att jämföra valda perioder, mätpunkter och byggnader. Vi kan även lägga in
mätvärden för t.ex. fjärrvärme och vatten. Olika rapporter kan skapas automatiskt och distribueras till
lämplig mottagare.
Miljö med åtagande
100 % ursprungsmärkt vattenkraft = 0 gram koldioxidutsläpp. Elkraft Sverige är certifierat enligt
ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 som avser kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Åtagandet består
av ett långsiktigt engagemang i projektet Restaurering av Harmångersån (se vår hemsida).
Egen kontaktperson
Ni har bara en ansvarig kontaktperson som med fullmakt tar hand om leverantörsbyte, uppstart och
avslut av abonnemang samt löpande administration och får en god kunskap om era anläggningar.
Vi tar även fram kundspecifika rapporter vid behov.
Varmt välkommen att kontakta mig för ett samarbetsförslag!
Mikael Johansson Företagsmarknad 0707-47 88 01 mikael.johansson@elkraftsverige.se
Telefonvägen 30, 126 26 Hägersten org. 556559-9668
www.elkraftsverige.se

