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Avtal – Byggvärme

Det här avtalet omfattar leverans av fjärrvärme mellan Kunden och Leverantören Gävle Energi
AB. Leverantören åtar sig att tillhandahålla och kunden mottaga fjärrvärme på de villkor som
anges i ”Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme som används i näringsverksamhet”.
Villkoren finns på gavleenergi.se eller skickas per post vid förfrågan från kund.
Pris
Priset för byggvärme består av ett energipris och en inkopplingsavgift enl. var tid gällande
prislista. Inga övriga fasta avgifter tillkommer.
Inkopplingsavgift: 4 000 kr exkl. moms
Energipris: 750 kr/MWh exkl. moms
Avtalstid och uppsägning av avtalet
Det här avtalet gäller tills vidare. Vill part att avtalet ska upphöra att gälla ska vederbörande skriftligen
säga upp avtalet, varvid en (1) månads uppsägningstid gäller för kunden och tolv (12) månaders
uppsägning gäller för leverantören.
Kunduppgifter
Företag:
Org.nr/pers.nr:
Faktureringsadress:
Faktureringsmärkning:
Telefon kontaktperson:
Anläggningsuppgifter
Fastighetens adress:
Fastighetsbeteckning:
Startdatum för leverans:
Beräknat slutdatum för leverans:
Ort och datum

Leverantör
Gävle Energi AB_______________________

Namnteckning och namnförtydligande
___________________________________
Gävle Energi AB
Förrådsgatan 6
803 09 GÄVLE

Postadress
Box 783
801 29 GÄVLE

Telefon
026-17 85 75

Webbplats/epost
gavleenergi.se
kundservice@gavleenergi.se

Säte/Orgnr
Gävle 556407-2501
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Prisvillkor för Gävle Energi AB byggvärme för näringsverksamhet
Prisvillkoren gäller från och med 2018-01-01 och tills vidare för byggvärmeleveranser som används i
näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet (exempelvis på byggarbetsplatser) från Gävle
Energi AB.
1. Pris och villkorsändringar
Gävle Energi har rätt att ensidigt ändra prislista och gällande prisvillkor för Fjärrvärme
näringsverksamhet en gång per kalenderår. Kunden ska senast 60 dagar före den tidpunkt
prisändringen eller prisvillkorsändringen ska börja gälla underrättas om ändringen. Prisförändringar
och prisvillkorsändringar under innevarande kalenderår får endast ske i enlighet med de villkor som
framgår av vid var tid gällande allmänna avtalsvillkor.
2. Energipris
Kostnaden för energi beräknas genom att energipriset (kr/MWh) för aktuell månad enligt vid var tid
gällande prislista multipliceras med för månaden använd energi (MWh). Debitering sker månadsvis i
efterskott.
3. Förhandling och medling enligt fjärrvärmelagen (SFS 2008:263)
Enligt fjärrvärmelagen har kunden rätt att begära förhandling och under vissa förutsättningar ansöka
om medling angående priset för fjärrvärme eller kapaciteten hos en anslutning till
fjärrvärmeverksamheten.
Vid frågor kontakta vår kundservice på telefon 026 - 17 85 75 eller mejl kundservice@gavleenergi.se.

Gävle Energi AB ägs av Gävle kommun

