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Bilaga till ÖVERENSKOMMELSE
Angående leverans av fjärrvärme - villor

§1

INSTALLATION

Leverantör utför genom sina entreprenörer
-

Grävning för fjärrvärmeledningar
Eventuell demontering av staket, ej återställning
Ledningsläggning
Installation av abonnentcentral och värmemätare
Urkoppling av befintlig panna
Erforderlig håltagning i hus för ledningar samt grovlagning av hål
Eventuell rörinbyggnad på fasad
Skyddsfyllning av ledningar på tomt
Eventuell återställning av asfaltytor
Grovstädning i hus efter arbetets färdigställande

Arbetet utförs till en komplett och fungerande installation.

Abonnenten utför
-

Flyttning och skydd av möbler och skåp
Återställningsarbeten på tomt såsom gräs- och naturytor samt
eventuellt staket, broar, altan och häckar. Matjord tillhandahålls av leverantören.
Eventuell demontering av befintlig panna
Eventuell erforderlig täckning av skorstenstopp
Efterlagning av håltagning inomhus
Målning av eventuell rörinbyggnad på fasad
Finstädning efter arbetets färdigställande
Eventuella arbetsmiljöåtgärder, t.ex. asbestsanering.

Abonnenten skall dessutom under byggtiden tillhandahålla nyckel eller på annat sätt möjliggöra för
entreprenörer att få tillträde till huset, för att kunna utföra arbetena.
§2

MÄTNING

Abonnentens värmeförbrukning mäts i installerad flödesmätare/värmemätare.
Jokkmokks Värmeverk AB fjärravläser energimätaren omkring den sista i varje månad.
Leverantören äger vid behov rätt att besöka abonnenten för kontroll av abonnentcentral med mätare.
Finns skäl att antaga att den av mätaren registrerade förbrukningen icke motsvarar den verkliga skall
beräkning ske på basis av tidigare förbrukning, för den tid mätare beräknas ha varit felaktig, dock
högst ett år.
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§3

ANSLUTNING

Alt 1.
Abonnenten bekostar undercentral och arbeten inomhus vilka utförs på entreprenad genom
leverantörens försorg. Priset för installationsåret är 36 000 kronor inkl moms.
Anslutningsavgift uttages med 9 000 kronor inkl moms.
Total kostnad för abonnenten: 45 000 kronor inkl moms.
Alt 2.
Kunder som själv vill köpa sin undercentral och montera in den kan alltså göra det och bara betala
anslutningsavgiften på 9 000 kr till Jokkmokks Värmeverk AB.
Förutsättningen för egen installation av kunden är att undercentral och montage godkänns av
Jokkmokks Värmeverk AB i förväg.
Vid alternativ 2 gäller naturligtvis inte värmeverkets garantier på anläggningen och serviceavtal kan
eventuellt inte tecknas.

§4

VILLATAXA (inkl moms)

Fast avgift per år: Beroende på årsförbrukning, från 4411,18 kr till 13 046,25 kr.
Energiavgift: 67,30 öre/kWh
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