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Prislista för fjärrvärmeanslutning 
 
Gäller från 1.4.2022 
 
 

Fjärrvärmeanslutning 2 moms 0 % moms 24 % 

 
grundavgift € 2 200,00 2 728,00  
flödesavgift €/(m3/h) 4 510,00 5 592,40  
ledningsavgift €/m 75,00 93,00  
 
 

Produkten säljs till uppvärmningsobjekt med ett avta-
lat vattenflöde på 0,01 - 2,0 m3/h, med undantag för 
enfamiljshus och parhus. 
 
 

Fjärrvärmeanslutning 10
 

grundavgift € 6 270,00 7 774,80 
flödesavgift €/(m3/h) 2 475,00 3 069,00 
ledningsavgift €/m 84,00 104,16 

Produkten säljs till uppvärmningsobjekt med ett avta-
lat vattenflöde på 2,01 - 10,0 m3/h.

 
 

Fjärrvärmeanslutning 100
 

grundavgift €  17 320,00 21 476,80 
flödesavgift €/(m3/h) 1 370,00 1 698,80 
ledningsavgift €/m 89,00 110,36 

Produkten säljs till uppvärmningsobjekt med ett avta-
lat vattenflöde på 10,1 - 100,0 m3/h.

 

Övriga villkor 
 
Anslutningsavgiften för fjärrvärmeanslutningsprodukterna 
beräknas enligt formeln: anslutningsavgift (€) + avtalat vattenflöde 
(m3/h) x flödesavgift €/(m3/h) + anslutningsledningens längd (m) 
x ledningsavgift (€/m). 
 
Vid nybyggen ingår i fjärrvärmeanslutningarna förläggning av 
fjärrvärmeledningen i grävt schakt. Kunden ansvarar för bygg-
nadstekniska arbeten och för grävning och igenfyllning av schak-
tet. 
 
Innan avtalet ingås mäts anslutningsledningens längd på kartan, 
från tomtgränsen på anslutningssidan till den överenskomna plat-
sen för mätarcentralen för nybyggens del och till den antagna plat-
sen för mätarcentralen för äldre byggnaders del. Anslutningsled-
ningens längd mäts med en meters noggrannhet. 
 
Anslutningsavgiften faktureras när anslutningsledningen är byggd 
och fjärrvärmevatten cirkulerar i den. 
 
Priserna tillämpas på befintliga fjärrvärmeanslutningar när dessa 
höjer sitt avtalade vattenflöde, med undantag för enfamiljshus och 
parhus. 
 
Vid byte av uppvärmningssätt faktureras grävningsarbetena se-
parat på överenskommet sätt, om kunden beställer de grävnings- 
och igenfyllningsarbeten som behövs vid byggandet av fjärrvär-
meanslutningen från Helen. I de grävnings- och igenfyllningsar-

beten som Helen utför ingår grävning och igenfyllning av lednings-
schaktet från anslutningspunkten till husets yttervägg, nödvändiga 
håltagningar och lagning av yttervägg eller grundmur. Återställ-
ningsarbeten såsom stenläggning, grönarbeten och in- och utvän-
diga byggnadsarbeten på huset ingår inte i anslutningsavgifterna. 
 
Om det vid byggandet av en fjärrvärmeanslutning uppkommer 
kostnadsposter som är större än det normala, t.ex. i samband med 
sprängning, krävande håltagningar och avvikande konstruktioner, 
läggs dessa till på anslutningsofferten i varje enskilt fall. 
 
Om anslutningsavgiften inte är återbetalningsbar har Helen rätt att 
kräva kunden på kostnaderna för uppsägning av fjärrvärmeanslut-
ningen (dvs. eventuell nedmontering av anslutningsledningen och 
annan nödvändig utrustning för värmeleveransen samt avskil-
jande av kunden från nätet). Kostnader kan uppkomma t.ex. för 
planerings- och övervakningsarbeten, avgift för uppgrävning av 
gatan, driftsavbrott i nätet, markbyggnadsarbeten, rörledningsar-
beten och asfaltering och övriga nödvändiga åtgärder. Mer detal-
jerad prissättning finns i den senaste prislista för tilläggstjänster 
inom fjärrvärme och fjärrkyla. 
 
Vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt tillkommer på priserna. 


