
NYTT RAMAVTAL FÖR EL 



BAKGRUND 
• Nuvarande ramavtal med Entelios löper ut per 31 december 2022. 

Avtalet hade sin början för 7 år sedan med Telge Kraft. 
• HSB Södertälje har tillsammans med HSB Södertörn och HSB 

Södermanland under 2022 jobbat med förfrågan om nytt ramavtal för 
el. 

• Frågan har som ni förstår varit viktig och även svår då vi för 
närvarande har en energimarknad i gungning. 

• Den volym ett ramavtal med oss kan ge har dock gjort att vår 
förfrågan har mottagits med intresse från leverantörerna. 



FÖRFRÅGAN 
• Förfrågan har ställts till Telge energi, 

Fortum, Entelios samt Jämtkraft.
• Anbuden utvärderades på basis av bl.a. 

pris och historiskt förvaltningsresultat 
• Arbetsgruppens utvärdering gjorde att 

valet faller på Telge energi 
• Det främsta skälet är att Telge energi 

kunde erbjuda den lägsta 
förvaltningskostnaden. 



VAD INNEBÄR DET  

• HSB Södertälje, HSB Södertörn och HSB Södermanland har tecknat ett ramavtal 
• Vi erbjuder därefter våra bostadsrättsföreningarna att ansluta sig till detta 
• Det kommer att finnas möjlighet att välja mellan timmätning eller schblonmätning.
• Avtalet som avser el märkt med Bra Miljöval bygger på en enbolagsportfölj och har 

en avtalstid på 3 år.
• Möjlighet att teckna produktionsavtal 



Känslighet - Öppen

Vad är Enbolagsportföljen?
Förvaltade elavtal är stabilare, mindre volatila, än avtal med helt rörligt elpris. I förvaltade avtal drar man fördel av marknadsnedgångar och undviker plötsliga, 
höga pristoppar. Priset blir mer förutsägbart. 

Förvaltningen sker långsiktigt med små dagliga  prissäkringar. Eftersom lite el köps in varje dag kommer ert elpris följa det rörliga priset men ni skyddar er mot 
spotprisets plötsliga rörelser upp och ned. 

All el från Telge Energi är förnyelsebar och består av en mix från sol, vind och vatten.
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Exempel jämförelse rörligt & förvaltat avtal(flerbolagsportfölj)

Rörligt Förvaltat

Säkringsgrad 80 %

Säkringshorisont 36 månader

Bindningstid 3 år



VAD INNEBÄR DET  

• Priset för energi ökar
• Vikten av att genomföra energieffektiviseringar och förändrade beteenden ökar
• Tryggt för er att veta att ni bor i en föreningen som redan genomfört många av dom 

större energiåtgärderna. 
• Ni står med andra ord väl rustade 
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