
Vattenfall AB:s (”Vattenfall”) villkor för köp av Mikroproduktion från företag 
Giltiga fr o m 2022-04-25 (SE)

1. Avtalets omfattning 
    Avtalet omfattar Vattenfalls köp av överskottsproducerad 
el från förnybara energikällor, exempelvis sol, vind, eller vatten 
(”Överskottsproduktion”) från företag som har installerat en 
elproduktionsanläggning i första hand för eget bruk (”Säljare”).

    Avtalet gäller endast elproduktionsanläggningar som är 
anslutna till elnätet och omfattas av ett särskilt abonnemang 
avseende både inmatning och uttag av el med en huvudsäkring 
om max 63 A och som kan inmata en effekt om högst 43,5 kW.

    Avtalet omfattar även Vattenfalls åtagande att agera som 
balansansvarig.

2. Avtalets ingående och giltighet 
   Detta Avtal (”Avtalet”) är giltigt från den dag Vattenfall 
accepterat Säljarens anbud och gäller tillsvidare. Avtalet får 
sägas upp av båda parter med en månads varsel. 

    Vattenfalls köp av Överskottsproduktion enligt Avtalet 
påbörjas normalt från det datum som Parterna kommit överens 
om, dock under förutsättning att Säljaren lämnat fullständiga och 
korrekta uppgifter, att de förhållanden som framgår av punkt 1,  
1 – 2 st. i Avtalet föreligger samt att Säljaren fullgjort sina 
åtaganden enligt punkt 3, 2 – 3 st. i Avtalet.

3. Säljarens åtaganden 
   Säljaren förbinder sig att till Vattenfall försälja och leverera 
hela sin Överskottsproduktion som matas in från Säljarens 
inmatningspunkt.

    Säljaren förbinder sig vidare att under Avtalets giltighetstid 
inneha ett giltigt elhandelsavtal med Vattenfall avseende 
hela förbrukningsbehovet på den anläggningsadress 
från vilken Överskottsproduktionen matas in. Med hela 
förbrukningsbehovet avses den el som kunden faktiskt tar ut 
från elnätet på anläggningsadressen. 

    Säljaren åtar sig att teckna separat avtal om inmatning med 
det elnätsföretag vars elnät Säljaren är ansluten till. Säljaren 
svarar för alla kostnader som är hänförliga till detta.

4. Vattenfalls åtaganden 
   Vattenfall förbinder sig att köpa och mottaga Säljarens 
hela Överskottsproduktion som matas in från Säljarens 
inmatningspunkt.

    Vattenfall åtar sig att agera som balansansvarig i enlighet med 
Svenska Kraftnäts regler för Säljarens elleverans till Vattenfall 
från Säljarens elproduktionsanläggning. 

    Vattenfall svarar för att anmälning sker till Säljarens 
elnätsföretag om att Vattenfall ska börja köpa och motta 
Säljarens Överskottsproduktion i Säljarens inmatningspunkt 
samt att Vattenfall åtagit sig balansansvaret för denna.

5. Mätning av Säljarens inmatning 
   Mätning av Säljarens inmatning av Överskottsproduktion ska 
ske genom timvis mätning och utförs och rapporteras av det 
elnätsföretag vars elnät Säljaren är ansluten till.

    Om Säljaren har anledning att förmoda att mätanordningen 
inte fungerar, att denna har registrerat annan inmatning än den 
verkliga eller att fel att har skett vid insamling av mätvärden så 
ska Säljaren utan dröjsmål kontakta det elnätsföretag vars elnät 
Säljaren är ansluten till, Vattenfall ersätter endast Säljare för den 
inmatning som elnätsföretaget har rapporterat till Vattenfall. 

6. Elpris och ersättning 
   Det elpris, som Vattenfall har att erlägga för elleverans enligt 
detta Avtal, beräknas och fastställs som det viktade medelvärde 
som bildas då det timvisa spotpriset på Nord Pool, för det 
elområde där Säljarens anläggning finns, sammanvägts med 
Säljarens timvisa inmatning av elproduktion på elnätet. Därtill 
sker ett avdrag eller påslag i öre/kWh enligt överenskommelse.

7. Skatter och övriga avgifter 
    Säljaren svarar för betalning av alla eventuella skatter eller 
avgifter som är hänförliga till försäljningen av Överskotts-
produktionen.

8. Fakturering och betalningsvillkor 
    Vattenfalls köp av Överskottsproduktion enligt Avtalet 
kommer att självfaktureras och samfaktureras med Säljarens 
elhandelsavtal för elleveransen till anläggningsadressen och 
omfattas, med undantag för vad som framgår av denna punkt, av 
samma betalningsvillkor som gäller för Säljarens elhandelsavtal 
med Vattenfall.  
    Självfaktureringen sker genom att ersättning för 
Överskottsproduktionen dras av från slutsumman på Vattenfalls 
faktura avseende Säljarens elhandelsavtal med Vattenfall. Om 
ersättningen för Vattenfalls köp av Överskottsproduktion vid 
ett faktureringstillfälle överstiger det belopp Säljaren ska betala 
avseende elleveransen kommer överskjutande belopp endera 
betalas ut till Säljaren i samband med fakturering eller dras från 
nästkommande faktura.

9. Avtalsöverlåtelse 
    Säljaren medger att Vattenfall på oförändrade villkor får 
överlåta Avtalet på annan. Säljaren har inte rätt att överlåta detta 
Avtal på annan.

10. Villkorsändring 
   Om inte annat överenskommits har Vattenfall rätt att ändra pris 
enligt punkt 6 i Avtalet samt avtalsvillkor under förutsättning att 
Säljaren underrättas om ändringarna minst två månader i förväg.

11. Force majeure 
   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, störningar i allmänna 
transportväsendet, extrema väderleksförhållanden eller annan 
händelse av exceptionell karaktär som väsentligt inverkar på 
avtalets fullgörande och som part inte kunnat förutse och vars 
menliga inverkan part inte rimligen kunnat undanröja.

12. Anpassning till lagar m.m. 
   Skulle någon bestämmelse i Avtalet vara eller bli ogiltig, skall 
detta inte påverka giltigheten av Avtalets övriga delar.  
    Innehållet i Avtalet skall därvid jämkas i nödvändig omfattning 
för att undanröja ogiltigheten, varvid utgångspunkten skall vara 
att bevara eller återställa den ursprungliga balansen i Avtalet.

13. Förtida upphörande 
    Om de förhållanden som framgår av punkt 1, 1 – 2 st. i Avtalet 
inte längre föreligger, säljaren inte fullgjort sina förpliktelser enligt 
punkt 3, 2 – 3 st. eller om säljaren på ett väsentligt sätt bryter 
mot något villkor i Avtalet har Vattenfall rätt att säga upp avtalet 
till omedelbart upphörande.

    Vid sådan uppsägning äger inte Säljaren rätt till ersättning av 
Vattenfall på grund av uppsägningen.

    Vid Säljarens definitiva avflyttning upphör Avtalet att gälla. 

14. Tvistlösning 
   Tvist som vid tiden för väckande av talan överstiger två 
prisbasbelopp ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt 
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för 
Förenklat Skiljeförfarande. Platsen för skiljeförfarandet ska vara 
Stockholm. Skiljeförfarandet och de dokument som härrör från 
förfarandet, inklusive skiljedomen, ska omfattas av sekretess.  
    Part har dock, utan hinder av det ovannämnda, rätt att ansöka 
om betalningsföreläggande eller motsvarande summariskt 
förfarande beträffande klar och förfallen fordran.
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Vattenfall AB är enligt Dataskyddsförordningen och annan 
tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi 
behandlar. 
 
Ändamål och legala grunder 
Vattenfall AB samlar in och behandlar personuppgifter rörande 
företrädare för kunden (till exempel anställda, kontaktperso-
ner med flera) för det berättigade intresset att kunna ingå och 
fullgöra avtalet med kunden. Behandling av personuppgifter 
sker också när det är nödvändigt för att fullgöra en rättslig 
förpliktelse som åvilar oss. 
 
Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas av Vatten-
fall AB för marknadsändamål och för att genomföra marknads-
analyser, upprätta statistik samt för att utvärdera, utveckla 
och informera om tjänster och produkter. Denna behandling 
är nödvändig för vårt berättigade intresse att kunna utveckla, 
förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en 
god kundkontakt.  

Personuppgifterna kan även komma att hämtas in från eller 
lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om 
Vattenfall AB har ett berättigat intresse av att lämna ut person-
uppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag. I fö-
rekommande fall kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas 
från kreditupplysningsföretag för bedömning av enskild firmas 
ekonomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. 

Vattenfall AB kan avseende behandling av personuppgifter för 
angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden.  

Överföring av personuppgifter 
Personuppgifter lämnas regelmässigt inte till bolag i länder 
utanför EU eller EES. Om så ändå sker görs först en särskild 
undersökning av att de rättsliga förutsättningarna är uppfyllda. 
För mer information om detta besök vattenfall.se/personupp-
gifter.

Rättigheter
En företrädare för kunden har rätt att begära information om 
personuppgifter om denne som behandlas av Vattenfall AB 
samt även begära rättelse. Företrädaren har vidare under vissa 
förutsättningar rätt till begränsning av behandling av sina per-
sonuppgifter, rätt till radering av personuppgifter samt rätt att 
invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning 
samt mot behandling för marknadsföring.

Företrädare för kunden som anser att behandlingen av person-
uppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen 
har rätt att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.  

Gallring
Vattenfall AB bevarar inte personuppgifter längre än nödvän-
digt. När elavtalet med kunden upphört behåller vi företrädar-
ens personuppgifter i 36 månader.

Uppgifterna kan dock i de flesta fall behöva sparas även där-
efter, för bokföringsändamål enligt gällande lagstiftning i 7 år 
efter att parternas mellanhavanden är slutreglerade.
 
När det inte längre finns någon rättslig grund för att spara per-
sonuppgifterna raderas de permanent. 
 
Kontakter
Personuppgiftsansvarig är Vattenfall AB. Dataskyddsombud för 
Vattenfall AB kan nås via e-post på dpo.nordics@vattenfall.com 
eller telefon 08-739 50 00. Frågor rörande Vattenfallkoncer-
nens personuppgiftsbehandling kan ställas till vårt dataskydds-
ombud eller via det allmänna kontaktformuläret på hemsidan.
 
Begäran om registerutdrag skickas till Vattenfall Kundservice 
AB, Box 13, 881 06 Näsåker eller via e-post till  
foretagskundservice@vattenfall.com. 

För mer information om vår hantering av personuppgifter,  
besök vattenfall.se/personuppgifter. 
 

Vattenfall AB:s behandling av personuppgifter gällande elhandelskunder Företag  
Giltiga fr o m 2018-05-25; Ändrade 2021-06-14.
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