
 

 

 

 

VILLKOR FÖR FORTUM EKOPLUS-PRODUKTAVTALET 1.1.2021 

 

1. TILLÄGGSPRODUKTEN EKOPLUS

1.1. EkoPlus är en tilläggsprodukt som kunden kan välja till vissa av Fortums fjärrvärmeprodukter. EkoPlus kan inte köpas 
separat utan ett gällande produktavtal om fjärrvärme.  

1.2. För tilläggsprodukten EkoPlus produceras fjärrvärme i sin helhet med förnybara eller med dem jämförbara energikäl-
lor. Tilläggsprodukten EkoPlus kan endast erbjudas begränsat till kunderna i den utsträckning som det finns tillgäng-
lig fjärrvärme som produceras med förnybara eller med den jämförbara värmekällor. I en situation där all producerad 
ekologisk värme har redan sålts eller där produktionen inte räcker till för att täcka kundens konsumtion, kan tilläggs-
produkten EkoPlus inte erbjudas kunderna innan produktionsvolymerna ökas.  

1.3. EkoPlus-priserna gäller tills vidare och de justeras vid behov två gånger om året 1.1 och 1.7. Prisändringar meddelas 
minst en månad på förhand. 

1.4. EkoPlus-priserna fastställs enligt gällande prislista. EkoPlus-avgifterna faktureras månatligen i kundens fjärrvärme-
faktura.  

 

2. EKOLOGISK PRODUKTION, VERIFIERING AV PRODUKTION OCH KONTROLL 

2.1. Fortum följer kontinuerligt med vilka bränslen som används för produktionen samt hurdana koldioxidutsläpp pro-
duktionen ger upphov till. För en kund som har tagit tilläggsprodukten EkoPlus till sin produkt, produceras den för-
brukade fjärrvärmen i sin helhet med förnybara energikällor med den jämförbara värmekällor. Sådana är till exempel 
träbaserade bränslen.  

2.2. Fortums externa revisor granskar årligen den sålda EkoPlus-volymen samt den mängd fjärrvärme som har produce-
rats med förnybara och med den jämförbara energikällor. Om kunden vill kan han få ett intyg på användning av eko-
logisk värme.  

 

3. ÄNDRING OCH AVSLUTANDE AV TILLÄGGSPRODUKTEN EKOPLUS 

3.1. EkoPlus är en tilläggsprodukt till den egentliga fjärrvärmeprodukten och gäller tills vidare. 

3.2. När anslutningsavtalet upphör, upphör också tilläggsprodukten EkoPlus.   

3.3. Kunden kan säga upp tilläggsprodukten EkoPlus med en månads uppsägningstid räknat från sista dagen i uppsäg-
ningsmånaden. När uppsägningstiden löper ut har kunden fortfarande kvar den egentliga fjärrvärmeprodukten, om 
denna inte har sagts upp separat.  

3.4. Värmeleverantören har rätt att ändra tilläggsprodukten EkoPlus eller avsluta den. Då meddelar försäljaren kunden 
om detta skriftligen två månader före avsägningsdagen.  
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