
Anmälan prisavtal
för fjärrvärme 

Personuppgifter 
Namn 

Personnummer 

Adress 

Postnummer Ort 

Anläggningsnummer 

E-postadress Telefonnummer 

Val prisalternativ (priserna anges i SEK inklusive moms) 
Alternativ Fast avgift Rörlig avgift 

Aktiv 0 kronor per år 1,10 kronor per kWh 

Lagom 1 880 kronor per år 1,00 kronor per kWh 

Trygg 3 760 kronor per år 0,91 kronor per kWh 

Du är bunden till det prisalternativ du väljer i ett år. 

Underskrift 

Jag har läst och godkänner Bengtsfors Energi AB:s behandling av personuppgifter (sidan 2). 
Ort och datum 

Underskrift 

Namnförtydligande 

Skicka blanketten till: 
Bengtsfors Energi AB  
Industrigatan 10 
666 31 Bengtsfors 



Anmälan prisavtal
för fjärrvärme 

E-post Telefon Hemsida 

Bengtsfors kommun kommun@bengtsfors.se 0531-52 60 00 www.bengtsfors.se 
Postadress Besöksadress Organisationsnr 

Industrigatan 10 Industrigatan 10 212000-1470 
666 31 Bengtsfors 
 

Behandling av personuppgifter 
De personuppgifter som begärs in är nödvändiga för att vi ska kunna sluta ett prisavtal mellan Bengtsfors 
Energi AB och dig som kund. 

Personuppgiftsbehandlingen baseras på dataskyddsförordningen, artikel 6 punkt 1b: 

"Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på 
begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås." 

Hantering och lagring 
Dina personuppgifter lagras i Bengtsfors Energis affärssystem och hanteras av handläggare på Bengtsfors 
Energi AB.

Vi raderar de personuppgifter du lämnat när du inte längre är kund hos oss.

Dina rättigheter
Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig och om dina 
uppgifter är felaktiga har du rätt att få dem rättade. Kontakta vårt dataskyddsombud. Du har även rätt att inge 
klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten om du tycker att vi behandlar dina 
personuppgifter på ett felaktigt sätt. 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud på Bengtsfors Energi AB, samt till 
Integritetsskyddsmyndigheten finns på www.bengtsforsenergi.se/gdpr. 
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