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Särskilda avtalsvillkor för köp av mikroproduktion 
från näringsidkare
1. AVTALETS OMFATTNING 

1.1 Avtalet mellan PiteEnergi Handel AB (nedan PEH) och Säljaren består av, i förekommande fall, följande delar som vid inbördes mot-
stridigheter gäller i följande ordning; 

1) Avtals/beställningsbekräftelse (elektroniskt eller via papper), PEH:s särskilda avtalsvillkor vid köp av mikroproduktion från näringsidkare.

2) Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, för närvarande EL 2012 N 
(rev) utarbetat av branschorganisationen Svensk Energi. 

Tillsammans benämns delarna ”Avtalet”.

1.2 Avtalet omfattar PEH:s köp av överskottsproducerad el av förnybara energikällor, t ex sol, vind eller vatten (”Överskottsproduktion”) 
från näringsidkare 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 endast 
Säljare vars årliga överskottsproduktion understiger Säljarens årliga elkonsumtion på samma anläggningsadress.

1.3 Avtalet omfattar även PEH:s åtagande att agera som balansansvarig.

2. AVTALETS INGÅENDE OCH GILTIGHET 

Avtalet är bindande för båda parter från den dag PEH bekräftat avtalet, vilket sker genom att Säljaren tillsänds en avtalsbekräftelse 
(elektroniskt eller via papper). Avtalet gäller tillsvidare och får sägas upp av båda parter med en månads varsel. PEH:s köp av överskotts-
produktion enligt avtalet påbörjas normalt från det datum som Parterna kommit överens om, dock under förutsättning att Säljaren 
lämnat fullständiga och korrekta uppgifter.

3. SÄLJARENS ÅTGANDEN 

Säljaren förbinder sig att till PEH 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 PEH avseende hela förbrukningsbeho-
vet av el 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. PITEENERGI HANDEL AB:S ÅTAGANDEN

PEH förbinder sig att köpa och mottaga Säljarens hela överskottsproduktion som matas in från Säljarens inmatningspunkt. PEH åtar sig 
att agera som balansansvarig i enlighet med Svenska Kraftnäts regler för Säljarens elleverans till PEH från Säljarens elproduktionsanlägg-
ning. PEH svarar för att anmälning sker till Säljarens elnätsföretag om att PEH ska börja köpa och motta Säljarens överskottsproduktion i 
Säljarens inmatningspunkt samt att PEH 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. PEH ersätter endast Säljaren för den inmatning som elnätsföretaget har rapporterat till PEH. PEH 
betalar ut en ersättning till Säljaren per inmatad kWh som framgår av avtalsbekräftelsen. 

6. SKATTER OCH ÖVRIGA AVGIFTER

Säljaren svarar för betalning av alla skatter och avgifter som är hänförliga till försäljningen av överskottsproduktionen. 
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7. FAKTURERING OCH BETALNINGSVILLKOR

PEH:s köp av överskottsproduktion enligt Avtalet kommer att självfaktureras och samfaktureras med Säljarens elhandelsavtal för elleve-
ransen till anläggningsadressen och omfattas, med undantag för vad som framgår av denna punkt, av samma betalningsvillkor som gäller 
för Säljarens elhandelsavtal med PEH. Självfaktureringen sker genom att ersättning för överskottsproduktionen dras av från slutsumman 
på PEH:s faktura avseende Säljarens elhandelsavtal med PEH. Om ersättningen för PEH:s köp av överskottsproduktion vid ett fakture-
ringstillfälle 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. 

8. AVTALSÖVERLÅTELSE

PEH äger rätt att på oförändrade villkor helt eller delvis överlåta Avtalet på annan. Säljaren har rätt att överlåta rättigheter och skyldighe-
ter enligt avtalet efter skriftligt godkännande från PEH.

 9. VILLKORSÄNDRING

PEH har rätt att justera den ersättning som utbetalas till Säljaren i enlighet med punkt 5 samt ändra avtalsvillkor under förutsättning att 
Säljaren underrättas om ändringarna minst 15 dagar i förväg.

10. FORCE MAJEURE 

Part är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt försvåras till följd av hinder som denne inte råder över. Som hinder räk-
nas 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. 

11. FÖRTIDA UPPHÖRANDE

Avtalet grundar sig på de uppgifter som Säljaren skriftligen eller på annat sätt lämnat till PEH. I det fall Säljaren lämnat oriktiga uppgifter 
i samband med avtalets ingående, eller för det fall förhållanden ändras utan föregående meddelande till PEH som medför en överträdel-
se av avtalet har PEH rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet samt av Säljaren utkräva ersättning för all ekonomisk skada som 
PEH orsakats därav. Detta gäller oaktat om Säljaren är ovetande om de omständigheter som ligger till grund för överträdelsen av avtalet. 

12. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

PEH är enligt Dataskyddsförordningen och annan tillämplig lag personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som PEH behandlar. PEH 
samlar in och behandlar personuppgifter rörande företrädare för kunden (t.ex. anställda, kontaktpersoner m.fl.) för det berättigade in-
tresset 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 PEH.

Vidare kan personuppgifterna komma att behandlas för marknadsföringsändamål och för att genomföra marknadsanalyser, upprätta 
statistik samt för att utvärdera, utveckla och informera om tjänster och produkter. Denna behandling är nödvändig för PEH:s berättigade 
intresse att kunna utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster samt bibehålla en god kundkontakt och kundupplevelse.

PEH kan avseende behandling av personuppgifter för angivna ändamål komma att anlita personuppgiftsbiträden. Personuppgifterna 
kan även komma att hämtas in från eller lämnas ut till tredje part om det följer av författning eller om PEH har ett berättigat intresse 
av att lämna ut personuppgifterna till sådan part, exempelvis ett koncernföretag, leverantör eller samarbetspartner förutsatt att deras 
produkter/tjänster har en naturlig koppling till PEH.
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I förekommande fall kan personuppgifter lämnas till eller inhämtas från kreditupplysningsföretag för bedömning av enskild firmas eko-
nomiska förutsättningar att fullgöra avtalet. En företrädare för kunden har rätt att begära information om personuppgifter om denne 
som behandlas av PEH samt även begära rättelse. Företrädaren har vidare under vissa förutsättningar rätt till begränsning av behandling 
av sina personuppgifter, rätt till radering av personuppgifter, rätt att invända mot behandling som stöder sig på intresseavvägning samt 
rätt att invända mot behandling för direktmarknadsföring.

Företrädare för kunden som anser att behandlingen av personuppgifter avseende denne strider mot dataskyddsförordningen har rätt att 
lämna klagomål till Datainspektionen.

PEH kan i vissa fall komma att anlita leverantörer som har sin verksamhet utanför EU/EES, i ett så kallat tredje land, för att kunna tillhan-
dahålla tjänster och produkter till Kunden. Om PEH överför Kundens personuppgifter till tredje land kollar PEH att det antingen finns en 
adekvat skyddsnivå i det landet eller att det finns särskilda garantier för att kundens rättigheter skyddas. Tillräckliga garantier kan vara 
att överföringen reglereras av särkskida avtalsklausuler som skyddar dina rättigheter eller genom bindande företagsinterna regler.

PEH kan komma att behandla kundens uppgifter genom automatiserat beslutsfattande eller för automatisk profilering för att öka kun-
dens kundupplevelse, förbättra PEH:s tjänster och öka kvalitén i PEH:s leveranser.

PEH sparar personuppgifter om företrädaren för kunden så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål 
som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande kommer PEH att radera alternativt anonymisera uppgifterna inom 24 månader 
efter uppsägning, om inte annan svensk eller europeisk lag, domstol eller myndighet säger något annat.

Anser kunden att behandlingen av personuppgifter strider mot dataskyddsförordningen har kunden rätt att lämna klagomål till Datain-
spektionen. Vi har utsett ett dataskyddsombud, detta kan nås via e-post: dso@pitea.se
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