FORTUM MARKETS AB:S SÄRSKILDA AVTALSVILLKOR FÖR NÄRINGSIDKARE
Gäller avtal tecknade fr o m 2015-10-01
1.

Elleveransens omfattning
Avtalet omfattar den faktiska elförbrukningen i de uttagspunkter som specificerats i
avtalet och/eller i bilaga “Uttagspunkter”. Förändringar av antalet uttagspunkter ska
meddelas Fortum Markets AB skriftligen.

2.

9.

Avtal om Fast Elpris
Avtalet innebär bundet elpris och elhandlarens elcertifikatsavgift enligt angivet pris,
löptid och i aktuellt elområde. Om ingen part sagt upp avtalet innan avtalsperiodens
slut förnyas avtalet med 12 månader till då rådande villkor för fast elpris. Till elpriset
tillkommer vid var tid gällande lagstadgade skatter och avgifter.

3.

Till inköpspriset tillkommer angivet påslag och elhandlarens elcertifikatsavgift samt
vid var tid gällande lagstadgade skatter och andra avgifter. Avtalet kan sägas upp av
endera part utan uppsägningstid.

Om kunden inte fullföljer avtalet till avtalsperiodens slut, äger Fortum Markets AB
rätt att ta ut en lösenavgift vilken uppgår till 12 öre/kWh (ej momspliktig) på den
återstående beräknade avtalsvolymen samt en administrativ avgift på 400 kr.

10. Val av energikälla eller kraftverk
Avtal om leverans av el från särskild energikälla eller ett namngivet kraftverk gäller
tills vidare och kan sägas upp av endera part med två månaders uppsägningstid.
Prisändringar meddelas 15 dagar före de träder i kraft via Fortums hemsida,
fortum.se, och redovisas i efterhand på kundens faktura. Leverans av Bra
Miljövalmärkt el sker i enlighet med Naturskyddsföreningens kriterier. Solel levereras
för en delmängd av kundens elanvändning. Fortum Markets AB förbehåller sig rätten
att vid ett oförutsett produktionsbortfall ersätta leveransen från ett namngivet
kraftverk med leverans från annat kraftverk med samma energikälla.

Villkor för Bytesgaranti
Bytesgaranti innebär att kunden har rätt att säga upp sitt elprisavtal och samtidigt
teckna ett nytt elprisavtal med Fortum Markets AB. Det nya elprisavtalet ska ha minst
samma löptid som det uppsagda och tecknas till rådande ordinarie priser. När
bytesgarantin utnyttjas tar vi ut en administrativ avgift. Bytesgarantin gäller endast
anläggningar med en högsta förbrukning av 50 000 kWh/år.

4.

Avtal om Rörligt Elpris och Rörligt Rent Elpris
Avtalet gäller tills vidare och innebär att elpriset fastställs i efterhand för en
kalendermånad i taget. Avtalet kan sägas upp av endera part med en uppsägningstid
på två månader räknat från uppsägningsdagen. I de fall elleveransen till kunden
fortsätter efter uppsägningen utan att nytt elavtal tecknats sker leveransen till de
villkor som då råder för “Anvisad spot”.

11. Befrielse från elhandlarens elcertifikatsavgift
Kund som erhållit tillstånd från Energimyndigheten att hantera egen kvotplikt ska
meddela detta till Fortum Markets AB. Detsamma gäller då sådant tillstånd upphör.

12. Betalningsvillkor
Betalning ska vara Fortum Markets AB tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum
om inget annat överenskommits. Sker ej betalning i tid förbehåller Fortum Markets
AB sig rätten att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen, ersättning för de
kostnader som är förenade med dröjsmålet och utta en förseningsersättning.

Det pris som används för prissättning är Fortum Markets AB:s inköpspris för el under
aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde. För timavräknad uttagspunkt är
Fortums inköpspris ett medeltal av entimmespriserna vägt med faktisk uppmätt
timförbrukning.
Till inköpspriset tillkommer avtalat påslag och elhandlarens elcertifikatsavgift samt
vid var tid gällande lagstadgade skatter och andra avgifter.
Rörligt Rent Elpris gäller endast anläggningar med en årsförbrukning om högst
50 000 kWh/år. Fortum Markets AB förbehåller sig rätten att fakturera “Rörligt
Elpris” för anläggningar med en årsförbrukning överstigande 50 000 kWh.

5.

Till inköpspriset tillkommer avtalat påslag och elhandlarens elcertifikatsavgift samt
vid var tid gällande lagstadgade skatter och andra avgifter. Om ingen part sagt upp
avtalet innan avtalsperiodens slut förnyas avtalet till då rådande villkor för Rörligt
Elpris.

6.

13.

Avtal om Vintersäkrat Elpris
Avtalet innebär bundet elpris och elhandlarens elcertifikatsavgift enligt angivet pris,
löptid och i aktuellt elområde för perioden från och med november till och med mars
och rörligt elpris under resterande tid. Det rörliga priset fastställs för en
kalendermånad i taget och utgörs av Fortum Markets AB:s inköpspris för el under
aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde.

14.

15.

16.

8.

Fortum Enkel Företag och Anvisad spot
Avtalen gäller tills vidare och innebär att elpriset fastställs av Fortum Markets AB. Det
pris som används för prissättning av Anvisad spot är Fortum Markets AB:s
inköpspris för el under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde. För
timavräknad uttagspunkt är Fortum Markets AB:s inköpspris ett vägt medeltal av
entimmespriserna och faktisk uppmätt timförbrukning.

Leveransstart
Avtalet är bindande från och med dagen för tecknandet. Datum för angiven
leveransstart kan komma att senareläggas om problem uppstår vid övertagandet av
elleveransen.

17.

Förändrade omständigheter
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.
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.
Fortum Markets AB är skyldig att informera kunden om åtgärden. Kunden 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 för att Fortum Markets
AB ska kunna garantera fortsatt leverans enligt avtalet.

Avtalet gäller under angiven löptid och innebär att elpriset fastställs i efterhand för en
kalendermånad i taget med justering för utfallet av kundens prissäkring för
respektive kalendermånad. I de fall kunden inte tecknat ett nytt avtal eller sagt upp
avtalet innan avtalsperiodens slut fortsätter elleveransen enligt då rådande villkor för
elavtalet "Anvisad Spot".

Utfallet av kundens prissäkring utgörs av skillnaden mellan avtalat säkrat elpris för
aktuell kalendermånad och Nord Pools systempris (Elspot System Price) under samma
kalendermånad, multiplicerat med angiven prissäkrad volym el under aktuell
kalendermånad.

Överlåtelse av avtal
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.

Avtal om Mixat Elpris

Det pris som används för prissättning är Fortum Markets AB:s inköpspris för el under
aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde. För timavräknad uttagspunkt är
Fortum Markets AB:s inköpspris ett vägt medeltal av entimmespriserna och faktisk
uppmätt timförbrukning. Till inköpspriset tillkommer avtalat påslag och elhandlarens
elcertifikatsavgift samt vid var tid gällande lagstadgade skatter och andra avgifter.

Kreditprövning
Fortum Markets AB äger rätt att vid avtalstecknandet och vid behov under avtalets
giltighetstid göra sedvanlig kreditprövning. Fortum Markets AB förbehåller sig rätten
att vid bristfällig kreditvärdighet häva avtalet eller inkräva godtagbar säkerhet eller
förskottsbetalning för fortsatt försäljning.

För timavräknad uttagspunkt är Fortum Markets AB:s inköpspris ett vägt medeltal av
entimmespriserna och faktisk uppmätt förbrukning. Till elpriset tillkommer avtalat
påslag samt vid var tid gällande lagstadgade skatter och andra avgifter.
Om ingen part sagt upp avtalet innan avtalsperiodens slut förnyas avtalet med 12
månader till då rådande villkor för Vintersäkrat elpris.

7.

Fakturering
Fortum Markets AB äger rätt att under avtalsperioden ta ut en fakturaavgift.

Avtal om Rörligt Elpris 1 år
Avtalet löper under 12 månader och innebär att elpriset fastställs i efterhand för en
kalendermånad i taget. Det pris som används för prissättning är Fortum Markets AB:s
inköpspris för el under aktuell kalendermånad och i aktuellt elområde. För
timavräknad uttagspunkt är Fortum Markets AB:s inköpspris ett vägt medeltal av
entimmespriserna och faktisk uppmätt timförbrukning.

Avbrytande av avtal i förtid

18. Tillämplig lag och tvistelösning
För avtalet gäller svensk lag. Tvister med anledning av avtalet ska avgöras vid allmän
domstol.

19. Reducerad energiskatt på elektrisk kraft
Kund som är berättigad till helt eller delvis reducerad energiskatt på elektrisk kraft –
tillverkningsindustrier och växthus med flera – kan erhålla sådan nedsättning mot att
man till Fortum Markets AB lämnar en försäkran om elkraftens användning. Blankett
kan beställas hos Fortum Markets AB:s kundservice på telefonnummer 020-818 818
eller på www.fortum.se.

20.

Villkorsändringar
För avtal om rörligt elpris har Fortum Markets AB rätt att ändra påslag och
avtalsvillkor.
I övrigt äger Fortum Markets AB rätt att ändra dessa särskilda avtalsvillkor.
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