Anslutningsavgifter
för enskilt bruk
Gäller från och med 2012-01-01
priser inklusive moms

Färdig Fjärrvärme
Anslutningsavgiften omfattar installation och anslutning av fjärrvärmecentral till
servisledning och sekundärsystem.
Anslutningsavgiften debiteras när fjärrvärmecentralen är driftsatt.


85 000 kr per anslutning

Fjärrvärme
Anslutningsavgiften debiteras när fjärrvärmecentralen är driftsatt.


34 000 kr per anslutning

Servisledning utvändigt (inom/utanför fastighet)
Trelleborgs Fjärrvärme AB förlägger 6 meter servisledning inom fastighet vid Färdig
Fjärrvärme, tillkommande servisledning debiteras enligt prislista, se Bilaga 1.
Trelleborgs Fjärrvärme AB förlägger 20 meter utanför fastigheten till huvudledning,
tillkommande servisledning debiteras enligt prislista, se Bilaga 1.
En håltagning med erforderlig tätning i yttervägg ingår. Extra håltagning inom
byggnad debiteras enligt särskild prislista, se Bilaga 1
Servisledning/sekundärledning invändigt
Trelleborgs Fjärrvärme AB fastställer sträckning invändigt i samråd med fastighetsägaren.
Trelleborgs Fjärrvärme AB förlägger 4 meter servisledning eller sekundärledning
invändigt, tillkommande servisledning eller sekundärledning debiteras enligt prislista,
se Bilaga 2.
En håltagning med erforderlig tätning invändigt ingår. Extra håltagning inom byggnad
debiteras enligt särskild prislista, se Bilaga 2
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Bilaga 1
Prislista för tillkommande servisledningar per meter inom/utanför fastigheten.
DN upp till 32 mm

2 500 kr

DN 40 mm

4 750 kr

Extra håltagning/lagning i yttervägg, murad, gjuten eller teglad vägg.
Håltagning i trä, plåt, gips – eller träfibervägg utföres till självkostnadspris.
DN upp till 32 mm

18 750 kr

DN upp till 40 mm

20 000kr

Bilaga 2
Prislista för tillkommande servisledningar per meter invändigt
Upp till rördimension 32 mm

1 250 kr

Upp till rördimension 40 mm

1 500 kr

Prislista för tillkommande sekundärledning per meter invändigt
Upp till rördimension 32 mm

750 kr

Upp till rördimension 40 mm

1 000 kr

Extra håltagning/lagning invändigt, murad, gjuten eller teglad vägg.
Håltagning i trä, plåt, gips – eller träfibervägg utföres till självkostnadspris.
Upp till rördimension 32 mm

3 750 kr

Upp till rördimension 40 mm

5 000 kr
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