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1  INLEDANDE BESTÄMMELSER 
1.1  Dessa avtalsvillkor gäller försäljning av egenproducerad el från förnybara 

energikällor i Sverige (t.ex. sol-, vind-, och vattenkraft) (”Egenproducerad 
El”) till Fortum Markets AB. 

1.2  I dessa avtalsvillkor avses med 
Elproducent: Den person eller det företag som producerar och säljer 
Egenproducerad El till Fortum Markets AB. 
Elnätsbolag: Det bolag som äger elnätet i det nätområde där Elproducenten 
har sin produktionsanläggning. 
Avtalet: Det avtal som har ingåtts mellan Elproducenten och Fortum 
Markets AB, inklusive dessa avtalsvillkor, och avser Fortum Markets ABs 
köp av Egenproducerad El från Elproducenten. 

1.3  Elproducenten åtar sig att sälja Egenproducerad El till Fortum Markets AB 
på följande villkor. 

1.4  Fortum Markets AB är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för 
de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt. Personuppgifter 
som lämnas till Fortum Markets AB kommer att behandlas för att kunna 
fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller 
annan författning.  
Vidare kan personuppgifterna komma att användas för marknadsanalyser, 
statistik och för att utvärdera och informera om tjänster och produkter. 
Personuppgifter kan även komma att behandlas för 
marknadsföringsändamål av såväl Fortum Markets AB som koncernföretag 
samt dessa företags samarbetspartners.  
Elproducent som motsätter sig att personuppgifterna behandlas för 
marknadsföringsändamål kan när som helst, för att förhindra sådan 
behandling, meddela Fortum Markets AB detta.  
Personuppgifter kan för angivna ändamål komma att utlämnas till och 
inhämtas från företag i koncernen samt samarbetspartners. För 
uppdatering av personuppgifter kan uppgifter även inhämtas från 
offentliga och privata register.  
Elproducenten har rätt att på begäran kostnadsfritt en gång per år få 
information om vilka uppgifter som finns registrerade om denne samt för 
vilka ändamål dessa uppgifter behandlas. Elproducenten kan även begära 
rättelse av felaktiga uppgifter om Elproducenten.  
Begäran om sådan information eller rättelse ska vara egenhändigt 
undertecknad och ställas till Fortum Markets AB. 

2  AVTALETS GILTIGHET OCH UPPSÄGNING 
2.1  Avtalet med tillhörande avtalsvillkor gäller tills vidare. Båda parter har rätt 

att säga upp Avtalet med en månads uppsägningstid. 
2.2  Fortum Markets AB har rätt att införa ändringar i dessa avtalsvillkor. 

Sådana ändringar får träda i kraft tidigast 2 månader efter det att 
Elproducenten har underrättats om ändringarna.  

2.3  Fortum Markets AB har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart 
upphörande om någon av förutsättningarna under punkt 3 inte längre 
föreligger eller om Elproducenten gör sig skyldig till annan väsentlig 
försummelse enligt dessa villkor eller vad som i övrigt har 
överenskommits. Elproducenten har inte rätt till någon ersättning vid 
uppsägning enligt denna punkt.  

3  FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FÖRSÄLJNING AV EGENPRODUCERAD 
EL 

3.1  Elproducenten ska vara kund hos Fortum Markets AB och ha ett 
elhandelsavtal för sin elanvändning på den aktuella 
produktionsanläggningen (”Elhandelsavtal”). Uttag av el och inmatning av 
Egenproducerad El ska ske i samma anslutningspunkt. 

3.2  Elproducenten ska teckna avtal om inmatning av el med Elnätsbolaget och 
stå för alla kostnader hänförliga till sådant avtal. 

3.3  Elproducenten ska ha en produktionsanläggning som är installerad av en 
behörig elektriker och inkopplad av Elnätsbolaget. 

3.4  Produktionsanläggningens huvudsäkring får vara högst 100 A. 

4  AVTAL FÖR FÖRSÄLJNING AV EGENPRODUCERAD EL TILL 
FORTUM MARKETS AB 

4.1  För avtalet Anvisad Egen El utgår ingen ersättning för produktion av 
Egenproducerad El. Avtalet Anvisad Egen El övergår automatiskt till avtalet 
Egen El så snart förutsättningarna under punkt 4.2 är uppfyllda.  

4.2   Avtalet Egen El förutsätter att Elproducenten är momsregistrerad samt har 
meddelat momsregistreringsnummer till Fortum Markets AB. Ersättningen, 
under avtalet Egen El, för produktion av Egenproducerad El baseras på 
Nord Pools noterade timpris (spotpris) i aktuellt elområde och med ett 
påslag för moms. Fortum Markets AB ersätter Elproducenten för den 
inmatning som Elnätsbolaget rapporterar till Fortum Markets AB. 

4.3  Ersättning För Egen El betalas ut genom avdrag på nästkommande faktura 
för Elhandelsavtalet. Om ersättningen överstiger det belopp som 
Elproducenten ska betala enligt Elhandelsavtalet ska det överstigande 
beloppet dras av från nästkommande faktura. Om Avtalet upphör att gälla 
ska eventuella överskjutande belopp som ej har reglerats genom avdrag på 
faktura betalas till Elproducenten.  

5  ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 
 Avtalet får inte överlåtas till annan utan medgivande från Fortum Markets 

AB. Fortum Markets AB har rätt att överlåta Avtalet till annat bolag inom 
Fortumkoncernen.  

6  LEVERANSSTART 
 Avtalet är bindande från och med dagen för tecknandet.  

7  HINDER MOT AVTALETS FULLGÖRANDE 
 Part är inte skyldig att fullgöra Avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras 

till följd av hinder som denne inte råder över. Som hinder räknas krig, 
myndighetsbeslut, omfattande driftstörningar, störningar i allmänna 
transportväsendet eller annat av part ej vållat förhållande som väsentligt 
inverkar på Avtalets fullgörande och som part inte kunnat förutse och vars 
menliga inverkan part inte rimligen kunnat undanröja. 

8  ÖVRIGT 
8.1  Inmatning och leverans av Egenproducerad El till Fortum Markets AB ska 

mätas av Elnätsbolaget och redovisas per timme. 
8.2  Fortum Markets AB åtar sig att agera som balansansvarig, i enlighet med 

Svenska Kraftnäts regler, för Elproducentens leverans av Egenproducerad 
El till Fortum Markets AB från Elproducentens produktionsanläggning. 

8.3  Eventuella skatter eller andra avgifter relaterade till produktionen av 
Egenproducerad El betalas av Elproducenten. 

8.4  Om det under avtalsperioden sker förändringar till följd av ny eller ändrad 
lagstiftning, förordning, föreskrift eller beslut av myndighet, åtgärd av en 
tredje part med monopolliknande ställning, eller annan åtgärd av det 
allmänna, som påverkar Fortum Markets AB åtagande enligt Avtalet, äger 
Fortum Markets AB rätt att i motsvarande grad justera priset.  

8.5  Om förändringar inom elmarknaden, som till exempel funktionshinder av 
Nord Pool Spot, försvårar för Fortum Markets AB att fullgöra sina 
åtaganden enligt Avtalet, äger Fortum Markets AB rätt att vidta åtgärder 
för Avtalets fullgörande som står i proportion till den uppkomna 
förändringen.  

8.6  Fortum Markets AB är skyldig att informera Elproducenten om åtgärden. 
Elproducenten är skyldig att informera Fortum Markets AB om 
förändringar i sin legala struktur (till exempel förändring av firmanamn 
och/eller organisationsnummer) som kan påverka det juridiska 
partsförhållandet för detta Avtal. Sådan förändring måste meddelas Fortum 
Markets AB senast 45 dagar före förändringens verkställighet. 

8.7  Part har rätt till ersättning av den andra parten för skada endast om 
skadan förorsakats av vårdslöshet eller uppsåtligen. 

8.8  Rätten till ersättning omfattar inte ren förmögenhetsskada och inte heller 
följdskada vid person- eller sakskada. 

8.9  För Avtalet gäller svensk lag. Tvister med anledning av Avtalet ska avgöras 
vid allmän domstol. 
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