
Prislista  
Fjärrvärmeservice

Gäller från 1 januari 2020 för privatpersoner

Grundpriser

Förebyggande underhåll

1 gång* vartannat år 725,00 kr/år

1 gång per år 1 289,00 kr/år

* Adven rekommenderar generellt att förebyggande underhåll på anläggningar äldre än 8 år bör
utföras 1 ggr/år.

Avhjälpande underhåll

Startkostnad vid extra besök**

Vardagar 07.00-16.00 470 kr/besök

Övrig tid 872 kr/besök

Arbetskostnad

Vardagar 07.00-16.00 779 kr/påbörjad timme

Övrig tid 1 168 kr/påbörjad timme

** För samtliga besök utöver ordinarie servicebesök för utförande av förebyggande underhåll enligt 
avtal.  

Alla priser är inklusive mervärdesskatt och gäller från och med 2020-01-01.

Tillsammans med våra kunder hittar, bygger och genomför vi morgondagens energilösningar 
som främjar företag, människor och miljön. www.adven.se



Material
Reservdelar och övrigt material debiteras baserat på gällande leverantörspriser 
med ett  påslag på 12 procent. 

Årlig uppräkning av priserna
Justering av samtliga årliga priser görs den 1 januari i enlighet med årlig förändring av KPI enligt 
SCB. 

Priset sätts aldrig lägre än det vid Avtalets ingående angivna värdet. Skulle principerna  
för beräkningen av ovan angivna index ändras eller om indexen inte längre utges, ska  annat 
likvärdigt index användas. Om skatter eller avgifter som inte ingår i indexen, direkt eller indirekt, 
förändras eller nya skatter tillkommer så att Advens kostnader för fjärrvärmeservice påverkas, har 
Adven rätt att ändra priserna i motsvarande mån.

Avisering besök
Förebyggande underhåll aviseras minst 14 dagar i förväg. Skulle du behöva ändra tiden som vi 
föreslår ber vi dig att kontakta oss på telefonnumret som står på aviseringen. 

Debitering
Grundpriset debiteras på fakturorna för fjärrvärme leveransen och fördelas jämnt över året. 
Eventuellt avhjälpande underhåll debiteras efter utfört arbete.

Till din tjänst
Skulle fel uppstå på din anläggning ringer du vår Felanmälan som har öppet dygnet runt på 
telefon 010-455 08 80.

Tillsammans med våra kunder hittar, bygger och genomför vi morgondagens energilösningar 
som främjar företag, människor och miljön. www.adven.se




