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Utdrag ur fjärrvärmelagen gällande rätten att förhandla
Förhandling om avtalsvillkor för fjärrvärme
7§
Ett fjärrvärmeföretag ska förhandla med en fjärrvärmekund som begär
förhandling om priset för fjärrvärme eller om kapaciteten hos en anslutning
till fjärrvärmeverksamheten.
Att ett fjärrvärmeföretag kan ha en förhandlingsskyldighet även i fall då
företaget gjort en ensidig ändring av avtalsvillkoren till fjärrvärmekundens
nackdel följer av 19 §.
8§
Ett fjärrvärmeföretags skyldighet att förhandla med en fjärrvärmekund
innebär att fjärrvärmeföretaget ska
1. ange skälen för det avtalsvillkor som förhandlingen gäller,
2. ge fjärrvärmekunden tillräcklig information för en bedömning av skäligheten
av avtalsvillkoret, och
3. försöka komma överens med fjärrvärmekunden om avtalsvillkoret.
9§
Om en förhandling inte leder till någon överenskommelse ska fjärrvärmeföretaget
underrätta fjärrvärmekunden om att förhandlingen är avslutad
och ange skälen för fjärrvärmeföretagets inställning.
Underrättelsen får göras muntligen vid ett möte mellan fjärrvärmeföretaget
och fjärrvärmekunden. Om en sådan muntlig underrättelse inte görs ska
fjärrvärmeföretaget underrätta fjärrvärmekunden skriftligen.
SFS 2008:263
Medling
10 §
Om en förhandling mellan ett fjärrvärmeföretag och en fjärrvärmekund
inte leder till någon överenskommelse om villkor för fjärrvärme, får
fjärrvärmeföretaget eller fjärrvärmekunden ansöka om medling.
11 §
En ansökan om medling ska ges in till den myndighet som medlar enligt
denna lag. Ansökan ska ha kommit in till myndigheten inom tre veckor
från den dag fjärrvärmeföretaget enligt 9 § underrättade fjärrvärmekunden
om att förhandlingen avslutats.
12 §
Den som ansöker om medling ska samtidigt som ansökan ges in betala
en ansökningsavgift om 1 000 kronor. En konsument ska i stället betala
500 kronor.
13 §
Den myndighet som medlar enligt denna lag fattar beslut om medling.
En ansökan om medling ska bifallas endast om myndigheten bedömer att
en medling kan leda till en överenskommelse mellan fjärrvärmeföretaget
och fjärrvärmekunden.
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14 §
En ansökan om medling ska avvisas om
1. sökanden inte betalat ansökningsavgiften,
2. ansökan inte innehåller en tillräcklig redogörelse för de omständigheter
som har betydelse för medlingsuppgiften, trots att sökanden förelagts att avhjälpa
bristen, eller
3. ansökan har kommit in för sent till myndigheten.
15 §
När den myndighet som medlar enligt denna lag bedömer att det inte
längre finns anledning att fortsätta en medling, ska myndigheten avsluta
medlingen.
Fjärrvärmeföretaget och fjärrvärmekunden ska underrättas om ett beslut
att avsluta medlingen.
16 §
Den myndighet som medlar enligt denna lag får meddela de förelägganden
som behövs för medlingsuppgiften.
Ett sådant föreläggande får förenas med vite.
Ensidig ändring av avtalsvillkor till fjärrvärmekundens nackdel
Avtalet
17 §
Om ett fjärrvärmeföretag i avtalet om fjärrvärme givits rätt att ensidigt
ändra avtalsvillkoren till nackdel för en fjärrvärmekund, gäller bestämmelserna
i 18–26 §§.
Fjärrvärmeföretagets underrättelseskyldighet
18 §
Om fjärrvärmeföretaget gör en ändring av avtalsvillkoren, ska fjärrvärmekunden
skriftligen underrättas om ändringen senast två månader före
den dag de ändrade villkoren ska börja gälla.
SFS 2008:263
I underrättelsen ska skälen för ändringen anges samt en upplysning lämnas
om att fjärrvärmekunden har rätt att begära förhandling, ansöka om medling
och att säga upp avtalet.
Om fjärrvärmeföretaget inte följer bestämmelserna i första och andra
styckena, får de ändrade villkoren inte tillämpas.
Förhandling om de ändrade villkoren
19 §
Ett fjärrvärmeföretag är skyldigt att förhandla med en fjärrvärmekund
om en ensidig ändring av avtalsvillkoren till fjärrvärmekundens nackdel, om
kunden begär förhandling inom tre veckor från den dag kunden enligt 18 §
underrättades om de ändrade avtalsvillkoren.
20 §
Om fjärrvärmekunden begärt förhandling enligt 19 §, men träffas inte
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någon överenskommelse mellan parterna, får de ändrade villkoren börja tilllämpas
från den dag de ska börja gälla, dock tidigast tre veckor från den dag
fjärrvärmeföretaget enligt 9 § underrättade fjärrvärmekunden om att förhandlingen
avslutats.
Detta gäller inte i fall som avses i 21 § eller om fjärrvärmekunden säger
upp avtalet enligt 23 §.
Medling
21 §
Om en ansökan om medling gjorts enligt 10 § i fråga om en ensidig
ändring av avtalsvillkoren till fjärrvärmekundens nackdel, men träffas inte
någon överenskommelse mellan parterna, får de ändrade villkoren börja tilllämpas
från den dag de ska börja gälla. Villkoren får dock börja tillämpas tidigast
tre veckor från den dag myndigheten meddelade beslutet att avsluta
medlingen eller, om ansökan lämnats utan bifall, tidigast tre veckor från dagen
för det beslutet.
Detta gäller inte om fjärrvärmekunden säger upp avtalet enligt 24 §.
Uppsägning av avtalet om fjärrvärme
22 §
En fjärrvärmekund har rätt att säga upp avtalet om fjärrvärme om
fjärrvärmekunden underrättats enligt 18 § om ändrade avtalsvillkor.
Uppsägningen ska för att få verkan göras senast två månader från den dag
kunden underrättades om ändringen, eller den senare dag som följer av 23
eller 24 §.
I fråga om en konsument gäller att uppsägningen ska anses ha gjorts när
ett meddelande om uppsägningen lämnats in för befordran med post eller avsänts
på annat ändamålsenligt sätt.
23 §
Om fjärrvärmekunden begärt förhandling enligt 19 §, men träffas inte
någon överenskommelse mellan parterna, har fjärrvärmekunden rätt att säga
upp avtalet senast tre veckor från den dag fjärrvärmeföretaget enligt 9 § underrättade
fjärrvärmekunden om att förhandlingen avslutats.
24 §
Om en ansökan om medling gjorts enligt 10 § i fråga om en ensidig
ändring av avtalsvillkoren till fjärrvärmekundens nackdel, men träffas inte
någon överenskommelse mellan parterna, har fjärrvärmekunden rätt att säga
upp avtalet senast tre veckor från den dag myndigheten meddelade beslutet
att avsluta medlingen eller, om ansökan lämnats utan bifall, senast tre veckor
från dagen för det beslutet.
25 §
Om en fjärrvärmekund säger upp ett avtal enligt 22, 23 eller 24 §,
upphör avtalet att gälla tre månader från dagen för uppsägningen.
Under uppsägningstiden får de ändrade avtalsvillkoren inte tillämpas.
26 §
En fjärrvärmekund får säga upp ett avtal om fjärrvärme enligt 22, 23
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eller 24 § utan att påföras någon kostnad, avgift eller annan förpliktelse till
följd av uppsägningen.
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