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Dette er strømavtalen Agrol Aktiv  
 
Agrol Aktiv er en aktivt forvaltet strømavtale, som kombinerer prissikringer med spotpris.  Avtalen har 
som hensikt å kutte pristoppene, slik at dere blir mindre påvirket av store prissvingninger. Vår 
krafthandelsavdeling kjøper inn sikringer opp til to år fram i tid, og avtalen er bygget opp slik at det sikres 
en større andel av forbruket i vintermånedene, når strømprisen normalt er høyere. 
 
Avtalen har god historikk og har levert svært gode resultater over lang tid. Som kunde vil du motta en 
månedlig porteføljerapport med informasjon om resultater, prognoser framover og en kort status om 
kraftmarkedet. 

 
Fakta om avtalen: 

• Avtalen kombinerer prissikring og spotpris, med opptil 90% prissikring, avhengig av sesong. 
o Vinterhalvåret (okt-mar): 50-90% prissikring 
o Sommerhalvåret (apr-sept): 0-60% prissikring  

• Langsiktig forvaltningshorisont, prissikringer gjøres inntil 2 år fram i tid 

• 12 måneders løpende oppsigelse. Avbrudd under oppsigelsestid medfører bruddgebyr på 1500 kr 
per anlegg samt oppgjør av prissikringene som dere eier. 

• En avtale med svært gode resultater historiske resultater: 
o Gjennomsnittlig 20,80 øre/kWh under spotpris i 2021 (12 av 12 mnd med gevinst) 
o Gjennomsnittlig 5,86 øre/kWh under spotpris i 2022 (10 av 12 mnd med gevinst) 
o Historiske tall er ingen garanti for fremtidige resultater 

 
Spesialpriser fordi dere er Agrol bruker: 

• Fastbeløp per måned: 10 kr. Dere betaler for maksimalt tre målere. 

• Påslag inkl. lovpålagte elsertifikater: 3,05 øre/kWh 

• Min Bedrift: Gratis (ordinær pris 99 kr per måler per måned) 
 

Inngangsvinduer: 
For at vi skal kunne prissikre rett volum, får alle nye kunder på avtalen en venteperiode med spotpris i 3-6 
måneder før dere kommer inn i hovedfondet med prissikringer.  

• Oppstart januar-mars: Hovedfond fra 1.juli 

• Oppstart april-juni: Hovedfond fra 1.oktober 

• Oppstart juli-september: Hovedfond fra 1. januar påfølgende år 

• Oppstart oktober-desember: Hovedfond fra 1.april påfølgende år  
 
Nyttige linker: 

• Agrolsidene på fjordkraft.no 

• Produktvilkår  

 
 

 

                       

https://www.fjordkraft.no/spesialtilbud/medlem/agrol/agrol-bedrift-stromavtaler/
https://www.fjordkraft.no/spesialtilbud/medlem/agrol/agrol-bedrift-stromavtaler/avtalevilkar/
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