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Villkor EBR-e  

EBR-e licensen är personlig och kopplad till licenstagarens 
e-postadress.  

Pris (samtliga priser är exklusive moms) 
Antal licenser  Ordinarie pris  Medlemspris  
1  3 640 kr  2 910 kr  

2-4 3 455 kr/licens  2 765 kr/licens  

5-9 3 285 kr/licens  2 630 kr/licens  

10-24  3 120 kr/licens  2 495 kr/licens 

>25 enligt offert  enligt offert 

För varje licens tillkommer kostnaden för nya och reviderade handlingar i det 
elektroniska formatet. Varje år kommer det ut mellan 10 och 20 nya EBR-publikationer. 
Priset bestäms vid utgivningen, EBR-e abonnenter har 20% rabatt jämfört med 
motsvarande handling i tryckt format. 

Det tillkommer engångskostnad om 10 500 kronor vid start av EBR-e tjänsten 

Upphovsrätt 
Energiföretagen Sverige- Swedenergy – AB äger upphovsrätten, det innebär att EBR-e 
endast får användas av respektive licenstagare och att spridning externt ej är tillåtet. 

Prenumeration 
En prenumeration/licens är personlig och får endast användas av licenstagaren. 
Prenumerationen löper årsvis per kalenderår med uppsägning för nästkommande år 
senast den 30 november. 

Personuppgifter 
Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För att 
kunna hantera din bokning kommer du att behöva ge Energiföretagen ditt samtycke till 
behandling av dina personuppgifter i enlighet med Energiföretagens integritetspolicy. 

Du kan ta del av policyn i sin helhet via nedanstående länk. 
Energiföretagens integritetspolicy 

https://www.energiforetagen.se/link/17514570926f4f0fb2ed111664e81e41.aspx
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