
SVEA Solar Park Energy AB’s särskilda avtalsvillkor för 
vid försäljning av el till konsument.

Dessa avtalsvillkor avser elleverans till konsument 
och utgör en integrerad del av kundens avtal med 
SVEA Solar Park Energy AB (”SVEA”) tillsammans med 
kundens individuella avtal samt elbranschens vid var 
tid gällande allmänna avtalsvillkor för försäljning av el 
till konsument, för närvarande EL 2012 K (rev), vilka 
ȴQQV�WLOOJ¦QJOLJD�S§�69($V�KHPVLGD�ZZZ�VYHDVRODU�
VH�RFK�NDQ�EHVW¦OODV�IU§Q�69($V�NXQGWM¦QVW��'HVVD�
$YWDOVYLOONRU�¦U�JLOWLJD�IU§Q�RFK�PHG������������

1. Särskilda produktvillkor
1.1 Avtalets komponenter
Avtalat Pris
1RUG�3RROV�HOVSRWSULVQRWHULQJDU�I¸U�DNWXHOOW�
SULVRPU§GH�SHU�WLPPH�SOXV�GHW�L�NXQGHQV�
LQGLYLGXHOOD�DYWDO�IDVWVW¦OOGD�S§VODJHW��¸UH�N:K���Ζ�
S§VODJHW�LQJ§U�NRVWQDGHU�I¸U�XUVSUXQJVJDUDQWLHU��
balanskostnad och avgifter till Nord Pool, Svenska 
Kraftnät och eSett. 

Förbrukning
.XQGHQV�I¸UEUXNQLQJ��N:K��L�NXQGHQV�XWWDJVSXQNW�
XQGHU�IDNWXUHULQJVSHULRGHQ�

Fast Månadsavgift
.XQGHQV�LQGLYLGXHOOD�DYWDO�IDVWVW¦OOG�P§QDGVDYJLIW�

Övriga kostnader
.RVWQDGHU�I¸U�HOFHUWLȴNDW��PRPV�VDPW�YLG�YDU�WLG�
gällande skatter tillkommer. Nätavgift tillkommer 
IU§Q�GLQ�Q¦W¦JDUH�S§�VHSDUDW�IDNWXUD�IU§Q�GHP�

1.2 Rörligt pris – Obundet
.XQGHQV�SULV�¦U�U¸UOLJW�XQGHU�DYWDOVWLGHQ�RFK�XWJ¸UV�
DY�$YWDODW�3ULV�[�)¸UEUXNQLQJ���)DVW�P§QDGVDYJLIW��
$YWDOHW�KDU�LQJHQ�ELQGQLQJVWLG�XWDQ�O¸SHU�WLOOVYLGDUH�

1.3 Rörligt pris – Bundet
.XQGHQV�SULV�¦U�U¸UOLJW�XQGHU�DYWDOVWLGHQ�RFK�XWJ¸UV�
DY�$YWDODW�3ULV�[�)¸UEUXNQLQJ���)DVW�P§QDGVDYJLIW��
$YWDOHW�KDU�HQ�ELQGQLQJVWLG�VRP�O¸SHU�¸YHU����
P§QDGHU�

2. Debitering
69($�WLOO¦PSDU�HIWHUVNRWWVGHELWHULQJ�RFK�GHELWHUDU�
rörliga delar enligt följande.

3. Vid avtal om pris per timme sker debitering enligt 
I¸OMDQGH��)¸UEUXNQLQJ�[�$YWDODW�SULV�I¸U�NUDIWLQN¸S�
SHU�WLPPH���YULJD�NRVWQDGHU�NRSSODGH�WLOO�HOKDQGHOQ�
EHU¦NQDV�S§�P§QDGVYRO\PHQ��6DNQDV�IDNWLVND�
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Konsumtionsavtal
WLPY¦UGHQ�EHU¦NQDV�YRO\P�EDVHUDW�S§�DQO¦JJQLQJHQV�
P§QDGVI¸UEUXNQLQJ�

4. Om pris per timme inte är möjligt sker 
GHELWHULQJ�SHU�P§QDG�WLOO�VOXWJLOWLJW�SULV��'HQ�
GHELWHULQJVJUXQGDQGH�YRO\PHQ�EDVHUDV�S§�GHW�
I¸UEUXNQLQJVXQGHUODJ�VRP�WLOOKDQGDK§OOV�DY�Q¦W¦JDUHQ��
6NXOOH�69($�HM�HUK§OOD�ULNWLJD�P¦WY¦UGHQ�HOOHU�RP�
P¦WY¦UGHQ�XWHEOLU��XSSVNDWWDV�I¸UEUXNQLQJHQ�XWLIU§Q�
.XQGHQV�KLVWRULVND�I¸UEUXNQLQJVSURȴO��I¸U�DWW�VHGDQ�
NRUULJHUDV�Q¦U�NRUUHNWD�P¦WY¦UGHQ�HUK§OOLWV�

5. Uppstart och avtalstid
.XQGHQV�HOKDQGHOVDYWDO�EHVW§U�DY�GHVVD�$YWDOVYLOONRU�
tillsammans med kundens individuella avtal 
(tillsammans elhandelsavtalet) samt elbranschens vid 
var tid gällande allmänna avtalsvillkor för försäljning av 
HO�WLOO�NRQVXPHQW��I¸U��Q¦UYDUDQGH�(/������.��UHY���2P�
GHW�I¸UHOLJJHU�VNLOOQDGHU�HOOHU�PRWVWULGLJD�XSSJLIWHU�L�
elhandelsavtalet och branschens allmänna avtalsvillkor 
gäller elhandelsavtalet före branschens allmänna 
avtalsvillkor.

.XQGHQV�HOKDQGHOVDYWDO�EHVW§U�DY�GHVVD�$YWDOVYLOONRU�
tillsammans med kundens individuella avtal 
(tillsammans elhandelsavtalet) samt elbranschens vid 
var tid gällande allmänna avtalsvillkor för försäljning 
av el till konsument, för närvarande EL 2012 K 
�UHY���2P�GHW�I¸UHOLJJHU�VNLOOQDGHU�HOOHU�PRWVWULGLJD�
XSSJLIWHU�L�HOKDQGHOVDYWDOHW�RFK�EUDQVFKHQV�
allmänna avtalsvillkor gäller elhandelsavtalet före 
branschens allmänna avtalsvillkor.

Elhandelsavtalet gäller, förutsatt att kunden blivit 
JRGN¦QG�L�69($V�NUHGLWSU¸YQLQJ�VDPW�DWW�NXQGHQ�
KDU�HWW�JLOWLJW�HOQ¦WVDYWDO�I¸U�DQO¦JJQLQJHQ��IU§Q�GDJ�
angiven i kundens individuella avtal, förutsatt att 
EHNU¦IWHOVH�¦U�69($�WLOOKDQGDQGD�IU§Q�NXQGHQ�LQQDQ�
dag angiven för avsett ikraftträdande och SVEA 
DFFHSWHUDW�EHVW¦OOQLQJHQ��6§GDQ�EHNU¦IWHOVH�NDQ�
VNH�E§GH�PXQWOLJHQ�RFK�VNULIWOLJHQ��69($�KDU�U¦WW�DWW�
DFFHSWHUD�I¸U�VHQW�LQNRPPHQ�EHNU¦IWHOVH�

2P�DYWDOHW�KDU�LQJ§WWV�S§�GLVWDQV��W�H[��JHQRP�
LQWHUQHW�HOOHU�SHU�WHOHIRQ��KDU�NXQGHQ�HQOLJW�ODJ�
(2005:59) om distansavtal och avtal utanför 
D¦UVORNDOHU�HQ�U¦WW�DWW�§QJUD�VLJ�LQRP�IMRUWRQ������
GDJDU�IU§Q�GHW�DWW�NXQGHQ�I§WW�HQ�EHNU¦IWHOVH�S§�
DYWDOHW�RFK�LQIRUPDWLRQ�RP�U¦WWHQ�DWW�§QJUD�VLJ��2P�
NXQGHQ�¸QVNDU�§QJUD�VLJ�VND�NXQGHQ�NRQWDNWD�69($�
kundtjänst.

<WWHUOLJDUH�EHVW¦PPHOVHU�RP�DYWDO�VRP�LQJ§WWV�S§�
GLVWDQV�ȴQQV�L�HOEUDQVFKHQV�DOOP¦QQD�DYWDOVYLOONRU�I¸U�
försäljning av el till konsument.



SVEA tar inget ansvar om Kunden beställer el 
IU§Q�69($�RFK�L�VDPEDQG�PHG�GHWWD�EU\WHU�HWW�
bindande avtal med den tidigare leverantören. 
Leveransen av el börjar enligt överenskommelse, 
under förutsättning att Kunden lämnat fullständiga 
XSSJLIWHU�RFK�JRGN¦QWV�DY�69($�YLG�VHGYDQOLJ�
NUHGLWXSSO\VQLQJ��69($�I¸UEHK§OOHU�VLJ�U¦WWHQ�DWW�DYVO§�
ansökningar om elleverans.

6. Uppsägning eller ändring i avtal
För avtal utan bindningstid gäller en ömsesidig 
XSSV¦JQLQJVWLG�RP�WUHWWLR������GDJDU��2P�DYWDOHW�V¦JV�
XSS�LQRP�I¸UHVNULYHQ�XSSV¦JQLQJVWLG�PHQ�LQJHW�E\WH�
till annan elleverantör sker, fortsätter SVEA leverera el 
HIWHU�DYWDOVWLGHQV�VOXW�HQOLJW�VDPPD�DYWDO�5¸UOLJW�SULV�Ȃ�
2EXQGHW�

9LG�XSSV¦JQLQJ�DY�DYWDOHW�J¸UV�HQ�DYVW¦PQLQJ�
RFK�.XQGHQV�VNXOG�HOOHU�WLOOJRGR�UHJOHUDV�S§�
nästkommande faktura. SVEA äger rätt att avsluta 
WM¦QVWHQ�YLG�PHU�¦Q����GDJDUV�XWHEOLYHQ�EHWDOQLQJ��
'HQ�WRWDOW�XSSDUEHWDGH�VNXOGHQ�I¸UIDOOHU�G§�WLOO�
omedelbar betalning enligt ordinarie inkassorutiner 
och sanktioner.

)¸U�DYWDO�RP�U¸UOLJW�HOSULV�XWDQ�ELQGQLQJVWLG�KDU�69($�
U¦WW�DWW�¦QGUD�SULVHUQD�VDPW�DYWDOVYLOONRUHQ��6§GDQ�
¦QGULQJ�I§U�VNH�WLGLJDVW�WY§�����P§QDGHU�HIWHU�GHW�DWW�
SVEA skickat meddelande till kunden om ändringen.

2P�.XQGHQ�Y¦OMHU�DWW�DYEU\WD�DYWDOHW�L�I¸UWLG�KDU�
69($�U¦WW�WLOO�NRPSHQVDWLRQ�I¸U�GHQ�I¸UOXVW�69($�
GUDEEDV�DY��.RPSHQVDWLRQHQ�EDVHUDV�S§�.XQGHQV�
EHU¦NQDGH�HOI¸UEUXNQLQJ�XQGHU�§WHUVW§HQGH�
ELQGQLQJVWLG�PXOWLSOLFHUDW�PHG����¸UH�N:K��GRFN�
O¦JVW������NU��ΖQJHQ�VNDWW�HOOHU�PRPV�XWJ§U�S§�V§GDQ�
NRPSHQVDWLRQ��.YDUYDUDQGH�ELQGQLQJVWLG�U¦NQDV�L
KHOD�P§QDGHU��.RPSHQVDWLRQ�XWJ§U�I¸U�LQQHYDUDQGH�
RFK�HYHQWXHOO�I¸UO¦QJG��PHQ�¦QQX�HM�S§E¸UMDG��
DYWDOVSHULRG�L�GH�IDOO�XSSV¦JQLQJ�LQWH�LQNRPPLW�
VHQDVW���P§QDG�LQQDQ�I¸UHJ§HQGH�DYWDOVSHULRGV�VOXW�

7. Överlåtelse av avtal
69($�KDU�U¦WW�DWW�¸YHUO§WD�KHOD�HOOHU�GHODU�DY�DYWDOHW�WLOO�
DQQDQ�SDUW��.XQGHQ�KDU�LQWH�U¦WW�DWW�¸YHUO§WD�DYWDOHW�WLOO�
annan utan SVEAs godkännande.

8. Fakturering och betalningsvillkor
2P�LQJHW�DQQDW�V¦UVNLOW�¸YHUHQVNRPPLWV�L�NXQGHQV�
LQGLYLGXHOOD�DYWDO�VNHU�IDNWXUHULQJ�P§QDGVYLV�L�
efterskott, med betalningsvillkor 15 dagar. Vid 
VHQ�EHWDOQLQJ�S§I¸UV�HQ�S§PLQQHOVHDYJLIW�VDPW�
GU¸MVP§OVU¦QWD�

9. Adressändring
.XQGHQ�VND�PHGGHOD�69($�RP�QDPQ��HOOHU�
DGUHVV¦QGULQJ�HOOHU�DQQDQ�¦QGULQJ�VRP�NDQ�S§YHUND�
DYWDOVI¸UK§OODQGHW�HOOHU�PRWWDJDQGH�DY�PHGGHODQGH�

10. Personuppgiftshantering
3HUVRQXSSJLIWHU�VRP�69($�HUK§OOHU�IU§Q�NXQGHQ��
kommer att behandlas i enlighet med gällande 
ODJDU��VRP�IU§Q�RFK�PHG����PDM������RPIDWWDU�(8�V�
DOOP¦QQD�GDWDVN\GGVI¸URUGQLQJ�����������*'35��69($�
EHKDQGODU�SHUVRQXSSJLIWHU�I¸U�DWW�NXQQD�DGPLQLVWUHUD�
NXQGI¸UK§OODQGHW�RFK�IXOOJ¸UD�VN\OGLJKHWHU�VRP�
föreligger enligt lag eller annan författning. Kunden kan 
YLG�IU§JRU�RP�EHKDQGOLQJHQ�DY�SHUVRQXSSJLIWHU�DOOWLG�
vända sig till SVEAs kundtjänst.

3HUVRQXSSJLIWHU�NDQ�NRPPD�DWW�DQY¦QGDV�
I¸U�PDUNQDGVI¸ULQJV¦QGDP§O�RFK�L�V\IWH�DWW�
LQK¦PWD�.XQGHQV�V\QSXQNWHU�RP�69($V�WM¦QVWHU��
0DUNQDGVI¸ULQJHQ�EHVW§U�EODQG�DQQDW�DWW�.XQGHQ�
NDQ�I§�HQ�I¸UIU§JDQ�RP�DWW�O¦PQD�RPG¸PH�RP�
SVEAs tjänster. SVEA kan även komma att använda 
SHUVRQXSSJLIWHU�I¸U�PDUNQDGVDQDO\VHU��VWDWLVWLN�
RFK�XWELOGQLQJ�DY�SHUVRQDO�I¸U�DWW�LQIRUPHUD�
RP�SURGXNWHU�RFK�WM¦QVWHU��'HVVD�¦QGDP§O�I¸U�
EHKDQGOLQJ�DY�SHUVRQXSSJLIWHU�JUXQGDU�69($�
S§�VLWW�EHU¦WWLJDGH�LQWUHVVH�DWW�WLOOJRGRVH�VLQ�
verksamhetsutveckling och möjliggöra bättre 
kunderbjudande.

3HUVRQXSSJLIWHU�NDQ�I¸U�DQJLYQD�¦QGDP§O�NRPPD�
DWW�XWO¦PQDV�WLOO�I¸UHWDJ�LQRP�69($�NRQFHUQHQ��
3HUVRQXSSJLIWHU�NDQ�¦YHQ�O¦PQDV�XW�WLOO�69($V�
XSSGUDJVWDJDUH�HOOHU�XQGHUOHYHUDQW¸UHU�VRP�L�
V§GDQD�IDOO�EHKDQGODU�SHUVRQXSSJLIWHU�I¸U�69($V
räkning. Kategorier av mottagare är vid inhämtande 
DY�NUHGLWXSSO\VQLQJ�NUHGLWXSSO\VQLQJVI¸UHWDJ��YLG�
LQNDVVR¦UHQGHQ�LQNDVVRERODJ��Ζ7�OHYHUDQW¸UHU��
3HUVRQXSSJLIWHU�NDQ�¦YHQ�NRPPD�DWW�O¦PQDV�XW�WLOO�
myndigheter och andra om det är nödvändigt för 
att följa lagar eller för att bevaka SVEAs rättsliga 
intressen.

3HUVRQXSSJLIWHU�ODJUDV�DY�69($�WLOOV�DYWDOHW�¦U�
avslutat och skälig tid därefter. Kunden har rätt 
DWW�EHJ¦UD�DWW�IHODNWLJD�3HUVRQXSSJLIWHU�U¦WWDV��
blockeras eller förstörs. Vidare har Kunden rätt 
DWW�EHJ¦UD�DWW�EHKDQGOLQJHQ�DY�3HUVRQXSSJLIWHU�
EHJU¦QVDV��DWW�I§�XW�HQ�NRSLD�DY�3HUVRQXSSJLIWHUQD�
och att göra invändningar mot behandlingen av 
3HUVRQXSSJLIWHUQD�

11. Information
.XQGHQ�NDQ�S§�69($V�KHPVLGD��ZZZ�VYHDVRODU�VH�
ta del av all information rörande SVEAs vid var tid 
J¦OODQGH�SULVHU�RFK�YLOONRU��NXQGHQV�U¦WWLJKHWHU��KXU�
PDQ�J¸U�I¸U�DWW�O¦PQD�NODJRP§O��YDU�NXQGHQ�NDQ�Y¦QGD�
sig vid tvist samt övrig information relaterad till avtalet 
RFK�NXQGHQV�HOI¸UEUXNQLQJ��2P�NXQGHQ�¸QVNDU�NDQ�
LQIRUPDWLRQHQ�¦YHQ�O¦PQDV�S§�DQQDW�V¦WW�HIWHU�DWW�
kunden kontaktat SVEAs kundtjänst.
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SVEA Solar Park Energy AB:s särskilda avtalsvillkor 
för köp av överskottsel från mikroproduktion från 
privatpersoner

1. Särskilda produktvillkor
Avtalet mellan mikroproducenten (Säljaren) och SVEA 
Solar Park AB (SVEA) är giltigt från den dag SVEA 
godkänner Avtalet.Villkor för att SVEA ska godkänna 
avtalet med Säljaren är att Säljaren har ett tillhörande 
konsumtionsavtal tecknat med SVEA under tiden för 
Avtalet.

1.1 Rörligt produktionsavtal – Obundet
Det pris som SVEA betalar Säljaren för 
överskottselen är rörligt under avtalstiden och 
utgörs av Avtalat Pris x Produktion. Avtalet har ingen 
bindningstid utan löper tillsvidare.

1.2 Rörligt produktionsavtal – Bundet
Det pris som SVEA betalar Säljaren för 
överskottselen är rörligt under avtalstiden och utgörs 
av Avtalat Pris x Produktion. Avtalet har 12 månaders 
bindningstid och löper tillsvidare. För att kunna 
teckna detta avtal ska säljaren ha ett 36 månader 
bundet konsumtionsavtal med SVEA.

1.3 Debitering
Avtalet omfattar SVEAs köp av överskottsel, från 
solenergi, från Säljaren. Avtalet gäller endast Säljare 
som är mikroproducent och producerar förnybar el i 
liten skala för eget bruk, med följande villkor: 
1.3.1 uttag och inmatning av el sker via en och 
samma huvudmätare, 
1.3.2 anläggningen har en säkring på max 100A i 
anslutningspunkten, 
1.3.3 anläggningens producerade el får ej överstiga 
förbrukad mängd el under ett kalenderår,
1.3.4 säljaren har anmält till sitt elnätsföretag att 
förnybar energi framställs, 
1.3.5 anläggningen är installerad av behörig 
elektriker.

2. Uppstart
Om Säljaren avser att köpa solceller från SVEA 
och tecknar sig för ett bundet produktionsavtal 
träder det i kraft först när Säljaren har tilldelats 
ett produktionsanläggnings-ID och SVEA blivit 
underrättade om detta från Säljarens nätägare, eller 
när Säljaren meddelar SVEA att start ska ske. Till 
dess placeras Säljaren på Rörligt produktionsavtal – 
Obundet.

Om Säljaren tecknat sig för bundet produktionsavtal 
i 12 månader betalar SVEA en högre ersättningsnivå 

för Säljarens överskottsel under den perioden. Efter 
utgång av avtalet uppdateras Säljarens villkor åter till 
Rörligt produktionsavtal – Obundet.

3. Säljarens åtaganden
Säljaren förbinder sig att leverera all överskottsel till 
SVEA, samt teckna elavtal med SVEA för sin förbrukning 
av el motsvarande den period som produktionsavtalet 
gäller. Säljaren förbinder sig att teckna separat avtal 
om inmatning med det elnätsföretag vars elnät 
Säljaren är ansluten till. 

Säljaren ska informera SVEA ifall försäljningen av 
överskottsel är momsbefriad eller momspliktig. 
Säljaren är ansvarig att momsregistrera sin 
produktionsanläggning hos Skatteverket om 
försäljningen är momspliktig och i sådant fall uppge 
sitt momsregistreringnummer till SVEA. Säljaren 
är ansvarig för att lämnad information är korrekt 
och att omgående informera SVEA eventuella 
förändringar.

4. SVEAs åtaganden
SVEA förbinder sig att köpa överskottsel, från angiven 
inmatningspunkt, som Säljaren producerat genom sin 
solcellsanläggning. SVEA åtar sig balansansvaret för 
inmatningspunkten.

5. Skatter och avgifter
Säljaren ansvarar för betalning av alla eventuella 
skatter och avgifter som kan hänföras till försäljningen 
av överskottsproduktionen. Säljaren är skyldig att 
registrera sig hos Skatteverket för betalning av 
energiskatt om Säljaren bedriver en sådan verksamhet 
som innebär att Säljaren är skattskyldig för energiskatt. 
Säljaren skall snarast underrätta elnätsföretaget om 
sådan registrering skett.

6. Elpris, mätning och betalning
SVEA Solar Park Energy AB www.sveasolar.com Orgnr. 
5591726327 Bergkällavägen 35A info@sveasolar.com 
VATnr. SE559172632701 192 79 Sollentuna 08-28 66 
93 Bankgiro 5314-5207

Mätning av Säljarens inmatning av 
överskottsproduktion skall ske genom timvis mätning 
och utförs och rapporteras av det elnätsföretag som 
Säljaren är ansluten till. SVEA ersätter Säljaren för 
den inmatning som elnätsföretaget har rapporterat 
till SVEA. SVEA ersätter Säljaren per inmatad kWh 
som framgår av avtalsbekräftelsen.

7. Fakturering och betalning
Ersättning för överskottsel betalas ut kvartalsvis via 

ALLMÄNNA VILLKOR

Produktionsavtal



självfaktura. Säljaren är ansvarig för fakturering av 
försåld el även om utställandet genom självfaktura 
är överlåtet på SVEA. Säljaren är ansvarig för att 
uppgifterna är korrekta och självfakturan anses 
godkänd om Säljaren inte inom 14 dagar agerar med 
anledning av utställd faktura.

8. Uppsägning och avtalsslut
8.1 Obundet produktionsavtal
Obundet produktionsavtal gäller tillsvidare med 
en (1) månads uppsägning från båda parter. 
Uppsägning av Avtal i förtid kan endast ske vid 
6¦OMDUHQV�GHȴQLWLYD�DYȵ\WWQLQJ��YDUYLG�6NDWWHYHUNHWV�
GHȴQLWLRQ�DY�DYȵ\WWQLQJ�WLOO¦PSDV��9LG�DYȵ\WWQLQJ�
upphör dock Avtalet att gälla efter att Säljaren 
meddelat sitt elnätsföretag. 

8.2 Bundet produktionsavtal
Bundet produktionsavtal gäller enligt avtalstid. 
Om avtalet bryts av Säljaren i förtid har SVEA 
rätt till ersättning enligt villkor i tillhörande 
Konsumtionsavtal. 

Om Säljaren inte byter produktionsavtal när 
avtalstiden för bundet produtkionsavtal löper ut, 
placeras Säljaren på obundet produktionsavtal 
för kunder med solceller från SVEA med de vid 
tidpunkten gällande villkor.

9. Villkorsändring
SVEA äger rätt att justera ersättningen som utbetalas 
till Säljaren samt dessa avtalsvillkor. SVEA skall i sådana 
fall senast två (2) månader före ändringen träder i kraft 
lämna underrättelse till Säljaren. Detta ska ske genom 
ett särskilt meddelande, som skickas till Säljaren via 
email.

10. Avtalsöverlåtelse
SVEA äger rätt att på oförändrade villkor helt eller 
delvis överlåta rättigheter och skyldigheter enligt 
avtalet på annan. Säljaren har rätt att överlåta 
rättigheter och skyldigheter enligt avtalet efter skriftligt 
godkännande från SVEA.

11. Personuppgiftshantering
Personuppgifter som SVEA erhåller från kunden, 
kommer att behandlas i enlighet med gällande 
lagar, som från och med 25 maj 2018 omfattar EU:s 
allmänna dataskyddsförordning 2016/679, GDPR. SVEA 
behandlar personuppgifter för att kunna administrera 
kundförhållandet och fullgöra skyldigheter som 
föreligger enligt lag eller annan författning. Kunden kan 
vid frågor om behandlingen av personuppgifter alltid 
vända sig till SVEAs kundtjänst.

Personuppgifter kan komma att användas 
för marknadsföringsändamål och i syfte att 
inhämta Kundens synpunkter om SVEAs tjänster. 
Marknadsföringen består bland annat att Kunden 

kan få en förfrågan om att lämna omdöme om 
SVEAs tjänster. SVEA kan även komma att använda 
personuppgifter för marknadsanalyser, statistik 
och utbildning av personal för att informera 
om produkter och tjänster. Dessa ändamål för 
behandling av personuppgifter grundar SVEA 
på sitt berättigade intresse att tillgodose sin 
verksamhetsutveckling och möjliggöra bättre 
kunderbjudande. Personuppgifter kan för angivna 
ändamål komma att utlämnas till företag inom SVEA-
koncernen. Personuppgifter kan även lämnas ut till 
SVEAs uppdragstagare eller underleverantörer som 
i sådana fall behandlar personuppgifter för SVEAs 
räkning. Kategorier av mottagare är vid inhämtande 
av kreditupplysning kreditupplysningsföretag, vid 
inkassoärenden inkassobolag, IT-leverantörer. 
Personuppgifter kan även komma att lämnas ut till 
myndigheter och andra om det är nödvändigt för 
att följa lagar eller för att bevaka SVEAs rättsliga 
intressen.

Personuppgifter lagras av SVEA tills avtalet är 
avslutat och skälig tid därefter. Kunden har rätt 
att begära att felaktiga Personuppgifter rättas, 
blockeras eller förstörs. Vidare har Kunden rätt 
att begära att behandlingen av Personuppgifter 
begränsas, att få ut en kopia av Personuppgifterna 
och att göra invändningar mot behandlingen av 
Personuppgifterna.

12. 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 
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.
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