AVTALSVILLKOR FÖR HANDEL AV EGENPRODUCERAD EL MED
FORTUM MARKETS AB
1 Inledande bestämmelser
1.1 Dessa avtalsvillkor avser försäljning av egenproducerad el från förnybara energikällor i Sverige (sol, vind och
vattenkraft) till Fortum Markets AB, org.nr 556549-0678, nedan kallat Fortum.
1.2 I dessa avtalsvillkor avses med
Elproducent: Privatpersonen eller Företaget som producerar förnybar el och säljer sin egenproducerade el till
Fortum.
Elnätsföretaget: Det Företag som äger elnätet i det nätområde där Elproducenten har sin anläggning.
Privatperson/Företag: Privatperson är någon som inte är registrerad som näringsidkare i något sammanhang
samt erhåller en ersättning som är sammanlagt mindre än 30 000 kr/år för elproduktion. I andra fall betraktas
man som företag.
1.3 Dessa avtalsvillkor gäller från och med 1a juli 2012 tills vidare. Dessa avtalsvillkor ersätter de villkor som finns
från den 23e april 2012. Fortum har rätt att ändra i dessa avtalsvillkor. Ändringar meddelas Elproducenten två
månader innan ändringen träder i kraft.

2 Avtal för handel av egenproducerad el med Fortum
2.1 Elproducenten ska ha en produktionsanläggning som är installerad av behörig elektriker och inkopplad av
Elnätsföretaget.
2.2 Elproduktion måste ske från förnybara energikällor såsom sol, vind och vattenkraft.
2.3 Elproducentens produktionskapacitet får maximalt uppgå till 50 kW.
2.4 Elproduktionen måste mätas timvis.
2.5 Avtalet har en ömsesidig uppsägningstid på 1 månad.
2.6 För att få sälja sitt överskott måste Elproducenten vara elhandelskund hos Fortum och ha ett rörligt
elhandelsavtal hos Fortum på sin konsumtionsanläggning.
2.7 Eventuella skatter eller andra avgifter relaterade till elproduktionen betalas av Elproducenten. Kommande
pålagor från myndigheter ansvaras ej för av Fortum.
2.8 Ersättningen för produktionen utgörs av NordPools noterade timpris (spotpris) i aktuellt elområde med avdrag
för Fortums direkta kostnader för inköp av Elproducentens överskottsel.
2.9 För Företagskunder sker ersättningen via en separat självfaktura. Ersättning för Privatpersoner avseende
produktionen ersätts på samma faktura som konsumtionen debiteras.
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