
Datum för överlåtelse* Anläggnings-ID* 

Adress* Lägenhetsnummer 

Fastighetsägare/ ev. kontaktperson Telefon 

Uppgifter utflyttande kund 
Person-/ Organisationsnummer* Kundnummer* 

För- och Efternamn* 

Adress för slutfaktura* 

Postnummer* Postort Telefon 

Person-/ Organisationsnummer* Kundnummer På din första 
faktura debiteras 
en inflyttnings-
avgift på 150 kr. För- och Efternamn*

E-post

Adress* 

Postnummer Postort

Telefon* 

Har du tecknat ett avtal på elpriset kommer detta att upphöra vid flytt. Teckna nytt avtal 
genom att ringa vår kundservice 0498-28 50 00 eller via gotlandsenergi.se. Gör du 
inget aktivt val gällande elförbrukningen innan inflyttning kommer Geab som anvisad 
leverantör leverera elen till dig med tillsvidarepris. 

Flytten gäller även fjärrvärme 

Jag godkänner att Geab skickar information via e-post eller sms 

Underskrifter*

Ort och datum Ort och datum 

Utflyttande kund Inflyttande kund 

Uppgifter om anläggning 

Anmälan om flytt 
Nyteckning/uppsägning 

Skicka anmälan till oss senast 10 dagar innan du flyttar. Uppgifter markerad med * är obligatoriska. 
Saknade uppgifter medför att ärendet försenas eller att blanketten skickas tillbaka. 

Datum för överlåtelse Vilket datum sker 
flytten.

Anläggnings-ID hittar du på din faktura 
eller på din elmätare. Du kan också 
kontakta din hyresvärd, eller den du köpt 
din bostad av, eller fråga oss.

Kundnummer hittar du uppe till höger på 
din faktura och anges med sex siffror.

Dina uppgifter riktar sig till dig som står på 
avtalet/avtalen.

Personnummer anges på formen 

ÅÅÅÅMMDD-XXXX.

E-postadress / mobilnummer
Dina kontaktuppgifter kommer att sparas
för att vi ska kunna nå dig med information
som är viktig för dig som är kund hos oss.

Hantering av personuppgifter
För att du ska kunna få bästa möjliga 
service av oss så behöver vi hantera dina 
personuppgifter. Vi samlar bara in dina 
personuppgifter när det finns lagligt stöd i 
dataskyddsförordningen 
(GDPR). Mer information om hur vi 
behandlar personuppgifter och vilka 
rättigheter du har enligt gällande 
dataskyddslagstiftning hittar du som kund 
på gotlandsenergi.se/personuppgifter

Blankett skickas in
Skriv ut och fyll i alla uppgifter. 

Postlåda: Fri svarspost är förtryckt: vik på 
mitten, fäst med en tejp och lägg på 
närmaste postlåda.

E-post: Skriv under, fota av och mejla PDF
till: kundtjanst@geab.vattenfall.se

Gotlands Energi AB  | Adress V Törnekvior 4, 621 43 Visby | Tel  0498- 28 50 00 
Webb gotlandsenergi.se |  E-post  kontakt@geab.vattenfall.se | Org Nr 556008-2157

Obs! Som utflyttande kund är du betalningsansvarig till vi fått in blanketten med 
fullständiga uppgifter. Om vi vid flyttdatum inte har fått in uppgifter om ny kund, kan 
avstängning av elen till anläggning bli aktuell. Vi ber dig därför fylla i namn och 
personnummer på inflyttande kund nedan. Saknar du uppgifter gällande inflyttande 
kund, och flytten gäller hyresrätt, ska uppgifter om fastighetsägaren lämnas.

Uppgifter inflyttande kund

https://gotlandsenergi.se/


 GEAB

Svarspost 
Kundnummer 20473554 
621 21 VISBY 

Frankeras ej

Adressaten 
betalar portot 
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