FJÄRRVÄRME
VI VILL VÄRMA DIG

Fjärrvärmen
sköter sig
själv och ger
dig tid över till
annat.

Att välja
fjärrvärme är
att bidra till en
bättre miljö i
Jönköping.

Att producera
värme i egna väl underhållna anläggningar
med effektiv kontroll och
rening av utsläppen innebär en betydligt mindre
miljöpåverkan.

Varmvattnet
tar aldrig slut, du kan
bada och duscha så
ofta och hur länge
du vill.

Vi har hög
driftsäkerhet
och beredskap
året runt.

FÖRDELAR MED
FJÄRRVÄRME

Vi finns nära dig
och kan snabbt vara
på plats om något
skulle inträffa.

Service och
reparationer på din
fjärrvärmecentral
ingår under de första
20 åren.

Vår produktion
sker till största del i
kraftvärmeverk som drivs av
avfall eller biobränsle, men vi
har också värmepumpar som
tar tillvara på värmen från
avloppsvatten.

Fjärrvärmen
görs lokalt i vårt
kraftvärmeverk i
Torsvik

Vi är trygga,
långsiktiga och har
lång erfarenhet av
att bygga bra lokal
infrastruktur.

PRISER
Den totala kostnaden för fjärrvärme kan delas upp i två delar.
En fast installationskostnad och en löpande uppvärmningskostnad.

INSTALLATIONSKOSTNAD
Anslutningsavgiften är en engångskostnad och
avser anslutningen mot vårt fjärrvärmenät. Installationsavgiften är kostnaden för montering och
installation av fjärrvärmecentralen. Vi står för hela

anslutningsarbetet det vill säga att vi bygger ledning in till ditt hus och monterar en fjärrvärmecentral. Allt som du behöver för att kunna bada, tvätta
och få en varm och behaglig inomhustemperatur.

Total installationskostnad för villa: ca 58 000 kronor.

UPPVÄRMNINGSKOSTNAD
När din fastighet är ansluten till vårt fjärrvärmenät
betalar du dels en årlig energiavgift samt för den
energi du förbrukar. I avtalet med oss ingår ett
serviceavtal som omfattar både arbetskostnaden
och de reservdelar som kan behövas om din växlare

krånglar. Du behöver alltså inte oroa dig för några
oförutsedda utgifter i samband med ditt fjärrvärmesystem. Serviceavtalet gäller på alla växlare tills
de är 20 år gamla. Den fasta energiavgiften för
villa är 4 225 kronor/år
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Att priserna varierar över året beror
på att produktionskostnaderna ökar
under de kalla månaderna

FJÄRRVÄRME I JÄMFÖRELSE MED
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RÖRLIG KOSTNAD innefattar kostnader för energi, energiskatt och rörlig elnätskostnad.
FASTA KOSTNADER består av beräknade underhållskostnader per år.
KAPITALKOSTNAD är investeringskostnaden, dvs kostnader för panna/värmecentral, installation/borrning
och anslutning, utslagen på anläggningens beräknade livslängd.

* Diagrammen är baserade på en undersökning gjord av Profu AB, ett oberoende konsultföretag som genomför marknadsanalyser på energi-, avfalls- och miljöfrågor. Diagrammen är exempel och återspeglar genomsnittlig, årlig kostnad för
respektive uppvärmningsalternativ och fastighetstyp.

SÅ HÄR GÅR DET TILL
Innan du kan njuta av fjärrvärmens enkelhet måste bland annat en
fjärrvärmeledning grävas ner och en central installeras. Nedan kan
du ta del av de steg som är kopplade till installationen.

1 PERSONLIGT MÖTE
Innan vi påbörjar anslutningen och bestämmer var din
fjärrvärmecentral ska placeras, tar vi personlig kontakt.

2 GRÄVNING OCH RÖRDRAGNING
När vi är överens påbörjar vi anslutningen till ditt hus. Det kommer vara olika
externa entreprenörer hos er under denna tid, till exempel rörläggare, schaktentreprenörer, rörmokare och elektriker med flera. Många av dessa är beroende av
varandra och det tar normalt några veckor tills rördiket fylls igen.

3 INSTALLATION
Rörmokaren och elektrikern kopplar bort den gamla pannan från värmekällan.
Fjärrvärmecentralen sätts upp och ansluts.

4 KONTROLL
När installationen är klar kontrollerar vi att fjärrvärmecentralen fungerar.
Vi går igenom funktionerna och anläggningen överlämnas till dig.
Fjärrvärmecentralen är nu din egendom.

5 ÅTERSTÄLLNING
Då anslutningen är färdig täcks den utvändigt av en plasthuv och vi tätar väggen
på huset där fjärrvärmerören går in. Vi återställer alltid efter oss, fyller igen och sår
nytt gräs. Våra entreprenörer är mycket duktiga på återställningsarbeten. Beroende på väder och markförhållanden kan återställningstiden variera.

6 FAKTURERING
När hela arbetet är genomfört skickar vi en faktura på hela fjärrvärmeinstallationen. Värmemätaren är fjärravläst och du betalar precis för den värme du
använder.
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VI FINNS HÄR
NÄR DU BEHÖVER OSS
Om det uppstår problem så löser vi dem snabbt och behöver du kontakta oss är det bara att lyfta
på luren, surfa in, eller titta förbi. Vår närhet och
enkelhet har bidragit till att vi idag är ett av de
energibolag som har de mest nöjda kunderna.

Kjellbergsgatan 3, Box 5150, 550 05 Jönköping.
Kundservice: 036-10 82 20 / info@jonkopingenergi.se

