Prislista för fjärrvärmeanslutning av enfamiljshus och parhus
Gäller från 1.4.2022

Hemvärmeanslutning
anslutningsavgift

moms 0 % moms 24 %
4 600,00

5 704,00

Hemvärmeanslutning
Plus
anslutningsavgift

moms 0 % moms 24 %
5 500,00

6 820,00

Produkten säljs till enfamiljshus och parhus där det avtalade vattenflödet är högst 0,3 m3/h. I priset ingår högst 25
meter anslutningsledning.

Produkten säljs till enfamiljshus och parhus som byter uppvärmningssätt och har ett avtalat vattenflöde på högst 0,3
m3/h. I priset ingår högst 25 meter anslutningsledning.

Priset för tilläggsvattenflödet 4 510 €/(m3/h) (moms 0). Priset för varje överstigande meter är 130,00 €/m (moms 0).
Tilläggs avgifterna läggs till på anslutningspriset.

Priset för tilläggsvattenflödet 4 510 €/(m3/h) (moms 0). Priset för varje överstigande meter är 246,00 €/m (moms 0).
Tilläggs avgifterna läggs till på anslutningspriset.

I Hemvärmeanslutningen ingår förläggning av fjärrvärmeledningen i grävt schakt. Kunden ansvarar för byggnadstekniska arbeten och för grävning och igenfyllning av
schaktet.

I hemvärmeanslutningen plus ingår grävnings- och igenfyllningsarbeten, installation av anslutningsledningen,
nödvändig håltagning och lagning för rörgenomföringar
samt asfaltering vid behov. Flyttning av planteringar, rivning av plattytor och konstruktioner, återställningsarbeten
på tomten och invändiga byggnadsarbeten som t.ex. återställning av vägg efter håltagningen ingår inte i anslutningsavgifterna.

Övriga villkor
De totala anslutningsavgifterna beräknas enligt formeln:
anslutningsavgift (€) + tilläggsvattenflöde (m3/h) x tillläggsvattenflödets pris €/(m3/h) + tilläggsanslutningsledningens
längd (m) x tilläggs anslutningsledningens pris (€/m).
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 anslutningsoff
erten i varje enskilt fall.
Innan avtalet ingås mäts anslutningsledningens längd på
kartan, från tomtgränsen på anslutningssidan till den överenskomna platsen för mätar centralen för nybyggens del
och till den antagna platsen för mätar centralen för äldre
byggnaders del. Anslutningsledningens längd mäts med
en meters noggrannhet.

Om anslutningsavgiften inte är återbetalningsbar har Helen rätt att kräva kunden på kostnaderna för uppsägning
av fjärrvärmeanslutningen (dvs. eventuell nedmontering
av anslutningsledningen och annan nödvändig utrustning
för värmeleveransen samt avskiljande av kunden från nätet). Kostnader kan uppkomma t.ex. för planerings- och
övervakningsarbeten, avgift för uppgrävning av gatan,
driftsavbrott i nätet, markbyggnadsarbeten, rörledningsarbeten och asfaltering och övriga nödvändiga åtgärder. Mer
detaljerad prissättning finns i den senaste prislista för tilläggstjänster inom fjärrvärme och fjärrkyla.
Vid varje tidpunkt gällande mervärdesskatt till kommer på
priserna.

Anslutningsavgiften faktureras när anslutningsledningen
är byggd och fjärrvärmevatten cirkulerar i den.
Priserna tillämpas på befi ntliga enfamiljs- och parhusanslutningar när dessa höjer sitt avtalade vattenflöde.
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