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Överenskommelse för fjärrvärmeanslutning av villor i Jokkmokks tätort 
 

Jokkmokks Värmeverk AB (JVAB) och ovanstående fastighetsägare, har kommit överens om 

fjärrvärmeanslutning av ovanstående fastighet enligt följande villkor: 

 

I det fall fastigheten är belägen mer än 50 meter från befintlig huvudledning tillkommer en 

kostnad för överstigande kulvertlängder. Eventuellt tillkommande kulvertlängder hanteras i 

separat överenskommelse. JVAB eftersträvar minst 70 procents anslutningsgrad vid 

nyanläggning av huvudledning för fjärrvärme. 

 

Anslutning till fjärrvärme kostar 45 000 kr inklusive rördragning in- och utvändigt, håltagning 

i grundmur eller väggenomföring, abonnentcentral (värmeväxlare) samt installation. Se 

bilaga. 

 

I samband med att överenskommelsen tecknas ska önskemål om placering av värmeväxlare 

och dragning av rör utvändigt lämnas till representanten för Jokkmokks Värmeverk AB (kan 

även göras vid ett senare tillfälle). 

 

Det är i kundens eget intresse att ta bort sådant som kan vara i vägen eller skadas i samband 

med grävningen på tomtmark, se bilaga.  

 

I anläggningen av fjärrvärmerör på kundens tomtmark ingår endast grov återställning, se 

bilaga. Återställning av asfalterade ytor eller plattsättning ingår ej. 

 

I installationen ingår ej uttagning av eventuell befintlig panna eller ackumulatortank. 

 

Denna överenskommelse för anslutning till fjärrvärmenätet skall tecknas före den 30 april. 

Därefter förbehåller sig JVAB rätten att fritt avgöra om nya anslutningar kan ske under året. 

Anslutning av nya kunder sker vanligtvis i augusti-september, om annan överenskommelse 

inte görs. 

 

Skulle fastigheten försäljas efter att överenskommelsen är tecknad men före idrifttagandet av 

anläggningen, är fastighetsägaren skyldig att informera köparen om gällande 

överenskommelse samt underrätta JVAB om överlåtandet av överenskommelsen. Om så inte 

sker faktureras den förre fastighetsägaren den faktiska kostnaden för servisledningen, dvs 

kostnaden för ledningsdragning från huvudledning till fastighet. 

 

Garantitiden för värmeväxlare som är installerad av JVAB är tio (10) år, förutsatt att 

serviceavtal tecknas. Serviceavtalet under de första 24 månaderna efter att undercentralen 

installerats ingår. Kontrakt kommer att tecknas i samband med idrifttagandet. Kontraktstiden 

är ett (1) år från anslutningsdatum, därefter förlängs kontraktet med ett år i taget.  
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Överenskommelse och bilaga är upprättade i två (2) exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 

 

 
 

………………………………………… ………………………………………… 

Ort och Datum Ort och Datum 

 

 

………………………………………… ………………………………………… 

JVAB:s representant Kundens namnteckning 

 

 

………………………………………… ………………………………………… 

Namnförtydligande  Namnförtydligande 
 

 

Övriga överenskommelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sign Sign 
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