
Anmälan om ägarbyte av fastighet samt frivillig överenskommelse mellan 
säljare och köparen gällande fjärrvärmeleveransen

ANLÄGGNINGSUPPGIFTER

KUND (SÄLJARE AV FASTIGHETEN)

KÖPARE AV FASTIGHETEN

Fastighetsbeteckning

Postadress

Postadress

Namn

Namn

Datum för registrering (åååå-mm)

Postnr.

Postnr.

Kund (säljare av fastigheten)

Namnförtydligande

Ort och datum

Fastighetsadress (gatuadress)

Kontaktperson

Kontaktperson

Anläggningsnr.

Telefon nr.

Kundnr.

Personnr./Organisationsnr.

Ort

Ort

Epost

Telefon nr.

Mobil telefon nr.

Säljare och köpare av ovan nämnd fastighet har kommit överens om,
- att köparen från och med registreringsdatumet enligt ovan och då av Leverantören avlästa mätarställningar ska betala för 
fjärrvärmeleveransen till fastigheten. Köparen betalar för fjärrvärmeleveransen enligt de villkor och pris som framgår av gällande 
Prislista/prisvillkor samt allmänna avtalsvillkor, se Leverantörens hemsida www.varmevarden.se. 

Köparen påtar sig betalningsansvaret enligt denna överenskommelse i 3 månader från och med registreringsdatumet enligt ovan.
Har köparen och leverantören efter denna tidpunkt inte tecknat avtal om fjärrvärmeleverans har Leverantören rätt att omedelbart 
stänga av fjärrvärmeleveransen, såvida inte särskilda skäl föreligger. Köparen godkänner genom underskrift av denna anmälan att 
Leverantören genomför sedvanlig kreditprövning. 

Önskad tidpunkt då Leverantören ska registrera ägarbytet av fastigheten. Registreringen utförs endast den 1:a varje månad och 
gäller tidigast för nästkommande månad. Retroaktiv registrering sker ej.

BLANKETTEN SKICKAS TILL: Värmevärden, 20600384, 708 00 Örebro. Märk kuvertet med ”SVARSPOST”. Blanketten ska vara 
Värmevärden tillhanda senast den 25:e i månaden för att registrering av ägarbytet ska kunna genomföras för innevarande månad. 
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Underskrift

Köpare av fastigheten

Namnförtydligande

Ort och datum

Underskrift
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Övriga kontaktuppgifter
(ifylls av köparen av fastigheten)

KUNDUPPGIFTER 

KONTAKTUPPGIFTER

FAKTURAUPPGIFTER 

Box/gatuadress

Box/gatuadress

Box/gatuadress

Box/gatuadress

Namn (företag, förening, organisation)

Kontaktperson rörande avtal/pris och allmän information

Kontaktperson teknisk förvaltning

c/o Namn

Postnr.

Postnr.

Postnr.

Postnr.

Ort

Ort

Ort

Ort

Epost

Mobilnr.

Mobilnr.

Epost

Epost

Epost

Telefonnr. växel

Telefonnr. 

Telefonnr. 

Kontaktperson rörande fakturafrågor (er referens på faktura)

Telefonnr. växel

m2 Uppvärmd yta.
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