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Kraftringens tillägg till befintligt leveransavtal
fjärrvärme
Gäller från och med 2013-11-04
1. Allmänt
Med anledning av nya regleringar i Fjärrvärmelagen (SFS 2008:263,§6) är Kraftringen
Energi AB (publ) org.nr 556100-9852, nedan kallad Leverantören, skyldig att
komplettera innevarande leveransavtal avseende fjärrvärme så att det uppfyller
fjärrvärmelagen. Denna komplettering utgörs av detta tillägg.
2. Avtal
För fjärrvärmeleveransen gäller vid varje tidpunkt gällande Kraftringens tillägg till
befintligt leveransavtal fjärrvärme, allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme
som används för enskilt bruk och gällande normalprislista. Avtalet gäller tills vidare.
Leverantören förbinder sig att leverera fjärrvärme till Kunden, vidare kallad Kunden.
Kunden förbinder sig att motta avtalad värmeleverans från Leverantören.
Leverantören äger rätt att göra ensidiga ändringar av avtalsvillkor. Skriftlig
underrättelse till Kunden sker senast två månader (2) före ikraftträdandet av sådana
ändringar.
3. Pris och prisvillkor
Kundens abonnemang fastställs och Kunden erlägger det pris som framgår av vid var
tidpunkt gällande normalprislista.
Samtliga priser och avgifter är tillsvidarepriser och kan komma att justeras beroende
på marknadsläget.
Grunderna för prissättningen framgår enligt bilaga 2.
Aktuella priser och villkor presenteras på Leverantörens hemsida alternativt ges via
Leverantörens kundtjänst.
Debitering av fjärrvärme påbörjas vid leveransstart.
Leverantören har rätt att göra ensidiga ändringar av priser, avgifter och prisvillkor.
Skriftlig underrättelse till Kunden sker senast två månader (2) före ikraftträdandet av
sådana ändringar.
4. Leveransstart
Fjärrvärmeleveransen sker i samband med att anläggningen tas i drift.
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5. Överlåtelse av avtalet eller fastigheten
Leverantören äger rätt att överföra detta avtal till ny part på oförändrade villkor och
med samma rättigheter och skyldigheter för denna nya part. Detta avtal eller delar
därav får ej överlåtas av Kunden utan Leverantörens skriftliga medgivande.
Kunden ska i god tid innan fastigheten övergår till ny ägare meddela Leverantören
fullständiga uppgifter om vem som förvärvar fastigheten. Kunden ska i
köpehandlingarna ta in sådan information så att den nye ägaren blir informerad om
villkoren för leverans av fjärrvärme.
Om den nye ägaren tecknar nytt avtal om fjärrvärmeleverans till fastigheten upphör
detta avtal att gälla vid den tidpunkt då leveransen enligt det nya avtalet påbörjas.
Detta utan beaktande av avtalad uppsägningstid. Kunden är dock betalningsansvarig
för samtliga vid frånträdandet oreglerade skulder.
I de fall Kund är en näringsidkare som ännu inte fått sitt bolag registrerat, har kunden
ett personligt betalningsansvar tills dess att kunden överlämnar ett registreringsbevis
till säljaren, samt fått bekräftelse från säljaren att avtalet är överfört till kundens bolag
6. Särskilda villkor
Vid en eventuell uppsägning faktureras det arbete som är förenat med bortkoppling av
servisledningen.
Om Kunden kräver flyttning eller annan ändring av anläggning ska Leverantören
medverka till detta om inte väsentligt hinder av teknisk natur föreligger. Av flyttningen
eller ändringen föranledda kostnader ska dessa betalas av Kunden.
Vid delleverans kan andra priser, avgifter och villkor tillämpas.
Kontaktvägar
Kontakta oss gärna för mer information per telefon 020-32 61 00 eller gå in på vår
hemsida www.kraftringen.se.

