
ÖREBRO KOMMUN Gasöverföringsavtal 

 

 <Datum> <Ärendenummer> 

 

Box 33300, 701 35 Örebro 

Besöksadress 1 

Servicecenter@orebro.se 

Servicecenter 019-21 10 00 

 

Tekniska förvaltningen 

orebro.se 

AVTAL GÄLLANDE ÖVERFÖRING AV BIOGAS 

Mellan Kund (nedan kallad Kunden) och Örebro kommun (nedan kallat 
Ledningsinnehavaren) har detta avtal gällande överföring av biogas träffats. 

Kunduppgifter     Anläggningsuppgifter 

Kundnummer     Anläggnings id   

Namn    Anläggningsadress   

Debiteringsadress    Kategori   

Postadress    Ber årsförbrukning   

Person/org.nr    Abonnerad effekt   

Kontaktperson        

Telefon nr        

Mobil nr        

E-post        

 

Följande bilagor ingår som en integrerad del till detta avtalsdokument. Detta 

avtalsdokument och eventuella tillägg i detta avtalsdokument gäller före 

bilagorna om det föreligger avvikelser mellan dessa avtalshandlingar.  

Bilaga 1. Allmänna Avtalsvillkor 

Bilaga 2. Ritning anslutningspunkt 

 

Anslutningspunkt 

Ledningsinnehavarens ansvar för gasen sträcker sig till anslutningspunkten, 

som är belägen direkt efter avstängningsventilerna i gränsen mellan 

Ledningsinnehavarens gasledning och Kundens anläggning på plats vilken har 

överenskommits mellan parterna, se bilaga 2. Gränsen mellan 

Ledningsinnehavaren och Kundens anläggning utgörs av anslutningspunkten. 

Debiteringsmätare med erforderliga givare installeras och ägs av 

Ledningsinnehavaren samt förblir Ledningsinnehavarens egendom. 

Tryck 

Trycket i Leveranspunkten ska vara min 2,5 bar (ö) och max 4 bar (ö). 

Kundnamn  

Referens:  

Kundadress:  

Postadress:  

Org nr:  

Örebro kommun 

Tekniska förvaltningen 

Box 33300 

701 35 Örebro  

Org nr: 212000-1967 



ÖREBRO KOMMUN Gasöverföringsavtal 

 

 <Datum> <Ärendenummer> 
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Box 33300, 701 35 Örebro 

Besöksadress 1 

Servicecenter@orebro.se 

Servicecenter 019-21 10 00 

 

Tekniska förvaltningen 

orebro.se 

Gasnätsavgifter: 

Fast årlig avgift: x kr 
Effektavgift: x kr ( x kr/kW * x kW) 
Rörlig nätavgift: x kr/KWh 
 
Samtliga priser exkl. moms 
 

Faktureringsvillkor 
Avgifter enligt ovan räknas från första leveransdagen och faktureras månadsvis 
i efterskott. Betalning ska erläggas inom trettio (30) dagar räknat från 
fakturadagen. Till grund för fakturering ska läggas uppmätt levererad gasvolym 
omräknad till energi (kWh). Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt 
räntelagen. 
 

Anslutningsersättning:  

Anslutningskostnad till befintligt gasnät erläggs med x kr (anslutningskostnad 

beräknas i varje enskilt fall om det ej redan finns en befintlig).  

 

Avtalstid 

Detta avtal gäller tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) 

månader. 

 

Tvist  

Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol med 

Örebro tingsrätt som första instans. 

 
              -----------------------------------------------------------------------                                         
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit 
varsitt. 
 
Örebro kommun                    Kund AB 
 
Örebro 202x -   -                    Örebro 202x -    -     
 
 
Mimmi Hodzic,                  Namn 
Förvaltningschef                  Titel 


