Värme
Sandviken 16 mars 2011

Erbjudande om fjärrvärme till dig i kvarteret
Smältosten
Vi erbjuder dig som vill ansluta din fastighet till fjärrvärme följande alternativ:
Ansluta fjärrvärme
57 000 kr inklusive moms (anslutningsavgift ingår med 24 500 kr)
Din fastighet ansluts till fjärrvärmenätet och en värmeväxlare av fabrikat Logstor typ Redan ingår.
Värmeväxlaren är komplett med expansionskärl, cirkulationspump och reglerutrustning. Installationen är komplett med
anslutning till fastighetens vattenburna värmesystem samt kallt och varmt vatten. Isolering av nya rör samt elektrisk
inkoppling, drifttagning och injustering av enheten ingår. Din befintliga panna kopplas bort, men bortforsling av panna och
eventuell oljecistern samt åtgärd av skorsten och rökgång ingår inte.

Förbereda för fjärrvärme

24 500 kr inklusive moms (ingår i erbjudandet ovan)
En fjärrvärmeservis dras fram till fastighetens husgrund för senare inkoppling. Anslutningsavgiften, som är en engångskostnad, har för din fastighet fastställts till 24 500 kr inkusive moms. Anslutningsavgiftens storlek förutsätter att ledningarna i
allra största utsträckning kan förläggas på er tomtmark. Du som fastighetsägare står för grässådd etc. efter framdragningen.

Avgifter för abonnemang och energi
Årskostnaden består av en fast avgift om 3 500 kr/år och energiavgiften är 643,75 kr/MWh, vilket motsvarar 64,375 öre/kWh.
Avgifterna är enligt taxa 2011 och alla priser är inklusive moms. Er fastighets energianvändning kommer att fastställas
genom mätning.

ROT-avdrag

Vid fjärrvärmeanslutning kan du ansöka om ROT-avdrag för arbetskostnaderna. Avdraget kan som mest täcka 50 procent av
den totala arbetskostnaden. För en komplett anslutning är arbetskostnaden 25 592 kronor och det maximala avdraget blir
då 12 796 kr. Mer information om ROT-avdraget finns i bifogad ROT-klausul.

Ett personligt informationsmöte

Anders Hillblom kommer personligen att boka tid med dig för vidare information under vecka 12-15 (21 mars-15 april), men
du är givetvis välkommen att höra av dig med frågor och funderingar redan idag.
Har du inte ett vattenburet system? Anders berättar gärna mer och förklarar hur du på enklast sätt kan byta system och
ansluta dig till fjärrvärme.

Anders Hillblom, Marknadsingenjör Värme
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