
   
 

 

Anmälan / Borgensförbindelse 

 

Hässleholm Miljö AB, 281 80 Hässleholm,  

Org nr: 556555-0349 

0451-268200 | hassleholmmiljo@hassleholm.se | hassleholmmiljo.se 

> En del av Hässleholm kommun  

 Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsmässigt bolag som helt ägs av Hässleholms kommun. Vi 

producerar och levererar fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe samt behandlar och återvinner avfall från 

hushåll, industri och andra verksamheter. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi/jag gör härmed en anmälan om vår/min hyresgäst skall godkännas av Hässleholm Miljö 

AB som fakturamottagare avseende avgifter för fjärrvärmeleveranser och 

renhållningsavgifter på nedanstående fastighet. 

Avseende fastigheten 
 

Anl. nr 
 
 

Med gatuadress 
 
 

Kundnummer 

Postnummer 
 
 

Ort 
 
 

Renhållning *Avtalet skall börja gälla fr.o.m. (avtalet börjar gälla nästa period som skall faktureras) 

Fjärrvärme *Avtalet skall börja gälla fr.o.m. 
 
 

*Hyresgäst 
 
 

Kundnummer 

*Fakturaadress 
 
 

*Telefonnummer 

*Postnummer 
 

*Ort 
 

*Orgnr./personnr. 
 

Vi/jag är medvetna om att denna anmälan, efter godkännande av Hässleholm Miljö AB, 

utgör en borgensförbindelse enligt nedan fr.o.m. att ovanstående hyresgäst som 

fakturamottagare av avgifter för fjärrvärmeleverans och renhållningsavgifter.  

Genom att underteckna denna anmälan bekräftar vi/jag också att information har lämnats 

om vad borgensförbindelsen innebär avseende betalningsansvar och uppsägning av 

densamma. Undertecknad går härmed i borgen som för egen skuld för fullgörandet av 

samtliga betalningsförpliktelser som följer ovanstående hyresgästs avgifter för 

fjärrvärmeleveranser och renhållningsavgifter med Hässleholm Miljö AB på ovanstående 

fastighet. 

*Ort *Datum 

*Namn fastighetsägare *Orgnr./personnr 

*Adress *Telefonnummer 

*Postnummer *Ort 

*Borgensman/Firmatecknare 

*Namnförtydligande 

Rader markerade med * fylls i av fastighetsägaren. 

Kopia på registreringsbevis (ej äldre än ett år) vid firma skall bifogas. 

Kopia på hyresavtal skall bifogas. 



 
 

 
 Hässleholms Kommun, Hässleholm Miljö AB, 281 80 Hässleholm,  

Org nr: 556555-0349 

 0451-268200 | hassleholmmiljo@hassleholm.se | hassleholmmiljo.se 

> En del av Hässleholm kommun  

 Hässleholm Miljö AB (HMAB) är ett affärsmässigt bolag som helt ägs av Hässleholms kommun. Vi 

producerar och levererar fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe samt behandlar och återvinner avfall från 

hushåll, industri och andra verksamheter. 

 

Erläggande av avgifter för fjärrvärmeleverans och renhållningsavgifter 

Information till fastighetsägare 

Hässleholm Miljö AB kommer även framgent att eftersträva att fastighetsägaren själv i 

största möjliga omfattning skall vara den som är fakturamottagare för leverans av fjärrvärme 

och renhållningsavgifter. Detta innebär rationella debiteringsrutiner och mindre krångel i 

samband med uthyrning av fastigheten eller delar av fastigheten (lokal/lägenhet).  

Vi kan dock även acceptera en hyresgäst som fakturamottagare om särskilda skäl föreligger. 

Ett sådant skäl kan t.ex. vara att den avtalade hyresperioden är av långvarig karaktär. En 

förutsättning är dock att vi erhåller en borgensförbindelse för leveransavtalet avseende 

fjärrvärmeleveranser och renhållningsavgifter.  

För sedvanlig kreditprövning av hyresgästen önskar vi få översänt kopia på hyresavtalet 

utvisande dennes fullständiga namn, person-/organisationsnummer och hyresperiod. 

Anmälan av hyresgäst och tecknande av borgen skall göras på särskild blankett vilken 

bifogas.  

Innan hyresgästen kan bli fakturamottagare med Hässleholm Miljö AB måste anmälan med 

borgensförbindelsen vara oss tillhanda, egenhändigt undertecknad av 

fastighetsägaren/ägarna eller firmatecknare.  

Vi ber er observera att borgensförbindelsen medför ett solidariskt betalningsansvar 

avseende avtalet. Vid bristande betalning innebär detta att ni som borgensman kan krävas 

på betalning som är förfallen. Det är därför viktigt att ni meddelar Hässleholm Miljö AB när 

borgensförbindelsen ska upphöra inför ett ägarbyte på fastigheten. 

 

Med vänlig hälsning 

Hässleholm Miljö 


