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Avtalsvillkor för Fortum Yritys Aktiivi 

Den el som levereras enligt detta avtal produceras koldioxidfritt med kärnkraft. Den elenergivolym som 

levereras produceras enligt kriterierna för miljömärket Fortum Carbon Free. Kriterierna för miljömärket Fortum 

Carbon Free finns fritt tillgängliga på www.fortum.fi/yrityssahkonalkupera. 

 

1 AVTALETS LÄNGD OCH UPPSÄGNING 

Avtalet är i kraft tills vidare och upphör till följd av uppsägning eller hävning. Uppsägningstiden är sex månader 

för bägge parterna. Kunden kan säga upp avtalet per e-post på adressen sahko.yritys@fortum.com.  

Om Fortum av en orsak som beror på kunden tvingas häva avtalet innan uppsägningstiden har gått ut, har 

Fortum rätt att få full ersättning för de kostnader och förluster som detta har orsakat. 

 

2 MÄTNING AV ELFÖRBRUKNINGEN, PRISET PÅ EL OCH TILLÄMPNING AV UPPGIFTERNA I FAKTURERINGEN 

Den el som levereras till alla Yritys Aktiivi-kunders driftställen anskaffas till en gemensam anskaffningsportfölj. 

Anskaffningsportföljens prognostiserade leveransvolym prisskyddas i förväg.  

Kundens månatliga avtalspris bildas av värdet på de prisskydd som har gjorts i förväg i anskaffningsportföljen 

för den aktuella tidsperioden samt av värdet på Nord Pools Spot-pris inom Finlands område på den över- och 

underskyddade andelen av portföljen. Värdet på prisskydden samt på Spot-priset på den över- och 

underskyddade andelen beräknas som ett månatligt, genomsnittligt pris utifrån hela portföljens realiserade 

leveransvolym. Det genomsnittliga priset inkluderar dessutom Fortums rörliga elanskaffningskostnader som 

gäller per kalendermånad. Mer information om principen för prisskydd finns på vår webbplats 

www.fortum.fi/yritysasiakkaat.  

För att genomföra prisskydden och Spot-anskaffningen samt beräkna portföljens månatliga energipris, 

divideras årsprognosen för objekt som mäts med kurva till timenergier med hjälp av typkurva 3. 

På det månatliga, genomsnittliga priset som beräknas på ovannämnda sätt tillkommer respektive gällande 

förmedlingsarvode (c/kWh). Dessutom debiteras en grundavgift per förbrukningsställe (€/mån) som täcker bl.a. 

kostnaderna för hanteringen av mätdata. 

Det månatliga, genomsnittliga priset beräknas i början av den månad som följer på leveransmånaden. Om det 

vid beräkningstidpunkten saknas mätdata, beräknas i slutet av månaden vilken inverkan den leveransvolym 

som motsvarar den saknade mängden har på medelpriset. En eventuell prisskillnad tas i beaktande vid 

beräkningen av följande månads faktureringspris.  

Respektive gällande förmedlingsarvode och grundavgift finns på www.fortum.fi/yritysasiakkaat.  

 

3 ÄNDRINGAR I AVTALSVILLKOR OCH PRISER 

Den inverkan som ändringar av skatter, offentliga avgifter och andra därmed jämförbara avgifter har på 

elpriserna beaktas omedelbart från det att ändringarna träder i kraft. Elförsäljaren meddelar kunden om hur 

ändringarna inverkar på prissättningen så snart som möjligt efter att denne fått kännedom om ändringarna.  

http://www.fortum.fi/yritysasiakkaat
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Elförsäljaren kan ändra elens ursprung samt verifieringen av elens ursprung, avtalsvillkor och -priser genom att 

meddela kunden om dessa sex månader innan ändringen träder i kraft. Fortum förbehåller sig rätten att i första 

hand meddela om dessa ändringar per e-post eller sms och i andra hand per brev till kundens 

faktureringsadress.  

De månatliga energipriserna, Spot-priset samt Fortums elanskaffningskostnader är rörliga och ändringar i dem 

utgör inte sådana ändringar av priset eller avtalsvillkoren som kunden meddelas om på förhand.  

 

4 ÖVRIGA VILLKOR 

Detta avtal är avsett för företagskunder vars förbrukningsställen har en total årlig elförbrukning på högst 

10 GWh. Fortum förbehåller sig rätten att häva avtalet om kundens elförbrukning överskrider 

förbrukningsgränsen. 

På detta avtal tillämpas i första hand dessa villkor, därefter elförsäljningsvillkoren i Fortums företagsavtal och 

därefter allmänna gällande elförsäljnings- och leveransvillkor (vid ingåendet av avtalet gäller EFV 2014 och ELV 

2019).  

 

 


