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Allmänna avtalsvillkor för leverans av Färdig Värme 

1 · Tillämpningsområde 
1.1 Dessa allmänna villkor gäller för produktion och 
leverans av Värme som används för annat än enskilt bruk.

2 ·Avtalets giltighet 
Skriftligt avtal 
2.1 Avtal om leverans av Värme skall för att bli gällande 
mellan parterna upprättas skriftligen och undertecknas av 
Leverantören och Kunden.

Ändringar och tillägg 
2.2 Leverantören har, oavsett innehållet i enskilt avtal om 
leverans av Värme, rätt att genomföra generella 
förändringar av villkoren för leverans av Värme, om 
förändringarna är en direkt följd av ny eller ändrad 
lagstiftning eller myndighetsbeslut. Kunden skall 
underrättas på lämpligt sätt om sådana förändringar.

2.3 Ändringar i ett enskilt avtal om leverans av Värme 
skall för att bli gällande mellan parterna upprättas 
skriftligen och undertecknas av Leverantören och 
Kunden.

3 · Definitioner 
3.1 De nedan nämnda begreppen skall i dessa allmänna 
avtalsvillkor samt i avtal om leverans av Värme ha 
följande betydelse. 

Allmänna avtalsvillkor Leverantörens Allmänna 
avtals-villkor för leverans av 
Färdig Värme 2005. 

Kundens anläggning: För produktion och leverans av 
Värme nödvändig utrustning 
som ägs av Kunden och som är 
belägen efter leveranspunkten. 

Leveranspunkt: Den punkt där Leverantören 
överlämnar Värme till Kunden. 

Mätanordning: Mätare och annan utrustning 
som är nödvändig för att 
kontrollera Kundens 
förbrukning av Värme. 

Produktionsanläggning: För produktion och leverans av 
Värme nödvändig utrustning 
som är belägen före 
Leveranspunkten och som 
drivs av Leverantören. 

Värme: Energi i form av värmevatten 
och tappvarmvatten och/eller 
ånga som används för annat än 
enskilt bruk.  

4 · Leverans av värme 
4.1 Kunden skall ta emot leverans av Värme i en 
omfattning som i huvudsak motsvarar vad som avtalats.

4.2 Kunden får inte distribuera Värme från Kundens 
anläggning utan Leverantörens skriftliga medgivande.

Avbrott eller begränsning i leveransen 
4.3 Parterna skall utan dröjsmål till varandra anmäla 
driftsstörningar, läckage och andra liknande 
omständigheter som kan vara av betydelse för leverans av 
Värme.

4.4 Leverantören har rätt att avbryta leveransen vid fara 
för personskada eller väsentlig egendomsskada. Samma 

rätt gäller vid arbeten som är nödvändiga för att fullgöra 
leverans till Kunden eller annan.
4.5 Vid planerat avbrott i leveransen skall Leverantören 
meddela Kunden skriftligen i skälig tid innan avbrott 
sker. Leverantören skall samråda med Kunden innan tid 
för avbrottet bestäms.

5 · Anläggningar 
Allmänt 
5.1 Parterna skall avhålla sig från åtgärder som kan 
medföra skada på motpartens anläggning eller störningar 
i distributionssystemet eller för eventuella andra kunder.

Produktionsanläggningen 
5.2 Endast efter Leverantörens medgivande och efter 
dennes anvisningar får Kunden manövrera 
Produktionsanläggningen. I nödsituationer får Kunden 
dock vidta lämplig åtgärd. Kunden får även justera 
temperaturkurvor för till fastigheten utgående 
värmevatten.

5.3 Om Kunden kräver flyttning eller ändring av 
Produktionsanläggningen skall Leverantören medverka 
till detta om inte något väsentligt hinder av teknisk natur 
föreligger. Av flyttningen eller ändringen föranledda 
kostnader som uppkommit för Leverantören skall betalas 
av Kunden.

5.4 Del av Produktionsanläggningen som ägs av 
Leverantören och som inte är i funktion och inte heller 
skall användas i framtiden skall avlägsnas av 
Leverantören om Kunden begär det och anläggningen är 
till väsentligt men för Kunden.

Kundens anläggning 
5.5 Installation av Kundens anläggning samt arbete på 
denna skall utföras i enlighet med Leverantörens 
anvisningar.

5.6 Kunden skall i förväg underrätta Leverantören om 
väsentliga ändringar skall vidtas på Kundens anläggning 

5.7 Leverantörens inkoppling eller besiktning av 
Kundens anläggning befriar inte Kunden från det ansvar 
och de skyldigheter som kan åvila Kunden

6 · Avläsning, fakturering och betalning 
Avläsning och fakturering 
6.1 Avläsning och fakturering sker i enlighet med av 
Leverantören vid varje tidpunkt tillämpat system. 
Fakturan skall avse Kundens förbrukning av Värme från 
närmast föregående fakturering.

6.2 Kundens förbrukning registreras av Leverantörens 
Mätanordning.

6.3 Saknas fungerande Mätanordning eller avviker 
Mätanordningens registrering från den verkliga 
förbrukningen eller har fel skett vid avläsning, får 
Leverantören basera fakturering på beräknad förbrukning. 
Förbrukning skall i dessa fall fastställas med ledning av 
Kundens kända förbrukning och övriga kända 
omständigheter. Har förbrukningen beräknats i enlighet 
med denna punkt, skall Leverantören meddela detta 
senast i samband med fakturering.

6.4 Har Kunden anledning att förmoda att fel föreligger i 
Mätanordningen skall detta omedelbart anmälas 
skriftligen till Leverantören, varvid Kunden har rätt att 
påkalla provning av Mätanordningen. Provningen utförs 
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av Leverantören om Kunden inte kräver att den utförs av 
en opartisk sakkunnig 

6.5 Vid provning skall Mätanordningens registrering 
anses godtagbar om avvikelsen från rätt värde inte är 
större än 5 % vid belastningsförhållanden lika dem som 
varit rådande under den tid som fel antas ha förelegat. Är 
avvikelsen större skall mätvärdena rättas och uttaget av 
Kyla anses motsvara de rättade värdena 

6.6 Om provning skett på Kundens begäran och 
Mätanordningens registrering är godtagbar skall Kunden 
ersätta Leverantören för de kostnader som uppkommer i 
samband med provningen. I annat fall bekostas 
provningen av Leverantören. Leverantören skall 
informera Kunden om beräknad kostnad för provningen

Betalning 
6.7 Kunden skall betala för all Värme som levererats; 
således även för Värme som Kunden inte kunnat 
tillgodogöra sig på grund av fel i Kundens anläggning 
eller av annan orsak som inte beror på Leverantören

6.8 Betalning skall vara Leverantören tillhanda senast på 
den i fakturan angivna förfallodagen. Om förfallodagen 
infaller på en icke bankdag, skall beloppet vara 
Leverantören tillhanda senast närmast föregående 
bankdag

6.9 Sker inte betalning i rätt tid har Leverantören att 
kräva dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen. 
Härutöver får Leverantören kräva ersättning för de 
kostnader som är förenade med dröjsmålet

Förskott och säkerhet 
6.10 Om Leverantören har skälig anledning att befara att 
Kunden inte kommer att uppfylla sin 
betalningsskyldighet, får Leverantören kräva att Kunden 
betalar i förskott eller ställer godtagbar säkerhet för 
fortsatt leverans av Värme

7 · Avstängning och avtalets upphörande 
Avstängning 
7.1 Försummar Kunden att betala i rätt tid eller att i något 
annat hänseende iaktta vad som åligger Kunden, och 
vidtar inte Kunden rättelse inom skälig tid efter 
Leverantörens anmaning, får Leverantören stänga av 
leveransen till Kunden. Överträder Kunden vad som 
anges i 6.10 får avstängning ske omedelbart. Avstängning 
skall dock inte ske om Kundens försummelse är ringa.

7.2 Har avstängning skett återupptas leveransen först när 
anledningen till avstängningen inte längre föreligger och 
Kunden har ersatt Leverantörens kostnader för 
avstängning och återinkoppling. Avstängning utgör inget 
hinder för Leverantören att häva avtalet om 
förutsättningarna för hävning är uppfyllda.

Hävning 
7.3 Vardera parten har rätt att häva avtalet med 
omedelbar verkan i följande fall: 

a) Den andra parten går i konkurs, ställer in sina
betalningar, inleder förhandlingar om nedsättning av 
skulder, träder i likvidation eller annars kan antas vara på 
obestånd.

b) Den andra parten i något annat väsentligt hänseende
bryter mot avtalet.

7.4 Leverantören har rätt att häva avtalet med omedelbar 
verkan i följande fall: 

a) Kunden inte betalar i rätt tid och inte åtgärdar detta
inom 30 dagar från det att Leverantören uppmanat 
Kunden av vidta rättelse. 

b) Kunden underlåter att inom 15 dagar från
Leverantörens uppmaning ställa godtagbar säkerhet för 
framtida betalningar, om Leverantören haft skälig 
anledning att befara att Kunden inte kommer att uppfylla 
sin betalningsskyldighet.

Åtgärder vid avtalets upphörande 
7.5 Vid avtalets upphörande åtar sig Kunden att ge 
Leverantören all rimlig assistans och att omedelbart ge 
Leverantören tillträde till de lokaler där Leverantörens 
anläggning har installerats för demontering och 
avlägsnande. Leverantören är inte skyldig att återställa 
det utrymme som Leverantörens anläggning var 
installerad i. Om Leverantören hävt avtalet i enlighet med 
punkterna 7.3 eller 7.4 skall Kunden ersätta 
Leverantörens samtliga kostnader för demontering och 
avlägsnande.

8 · Hinder mot avtalets fullgörande 
8.1 Part är inte skyldig att fullgöra avtalet och skall inte 
drabbas av någon påföljd om fullgörandet väsentligt 
försvåras av ett hinder som ligger utanför partens kontroll 
och som parten inte borde ha räknat med vid avtalets 
ingående och vars menliga inverkan parten inte kunnat 
undanröja.

8.2. Exempel på omständigheter som kan utgöra hinder 
enligt denna bestämmelse är: extrema 
väderleksförhållanden, myndighetsbeslut, krig, sabotage, 
arbetskonflikt, tekniskt haveri av extraordinär karaktär 
och störning av transporter eller kommunikationer.

8.2. Befrielsen från skyldigheten att fullgöra avtalet gäller 
endast under den tid som hindret varar. Part som drabbas 
av hinder skall underrätta den andra parten om detta så 
snart som möjligt. Om parten dröjer med underrättelsen 
ansvarar parten för eventuella skador eller merkostnader 
som drabbar den andra parten till följd av dröjsmålet. 

9 · Ansvarsbegränsningar 
9.1 Kunden har endast rätt till ersättning från 
Leverantören för skada till följd av sådan inskränkning 
eller störning i leveransen som orsakats genom 
vårdslöshet från Leverantörens sida. Ersättning lämnas 
endast för person- och sakskada och omfattar inte 
följdskador eller skador hos andra än Kunden. Dessa 
begränsningar gäller inte för skada som orsakats 
uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. 

9.2 Kunden skall vidta skäliga åtgärder för att begränsa 
sin skada. Försummar han det, får han själv bära 
motsvarande del av skadan 

9.3 Part som anser sig vara berättigad till skadestånd från 
den andra parten, skall skriftligen underrätta den andra 
parten om detta senast en månad efter det att skadan 
upptäcktes, eller borde ha upptäckts. Lämnar inte parten 
sådan underrättelse bortfaller rätten till skadestånd 

10 · Överlåtelse av avtalet 
10.1 Leverantören får utan Kundens medgivande helt
eller delvis överlåta avtalet till ett Leverantören
närstående bolag. Kunden skall underrättas om sådan 
överlåtelse


