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Avtalsvillkor Trygghetsavtal 
 

1. Beskrivning av underhållsåtagandet  
1.1. Kalmar Energi Värme AB åtar sig att en gång per år utföra förebyggande underhåll på 
fjärrvärmeanläggningen. Det förebyggande underhållet omfattar följande: 

a) Ständig övervakning via övervakningssystemet MAAR. 

b) Funktionskontroll av värmeväxlaren. 

c) Funktionskontroll av automatiska regulatorer. I samråd med Kunden se till att inställningen 
är den för fastigheten lämpliga. 

d)  Smörjning och justering av styrventiler. 

e) Kontroll och justering av pumpar. 

f) Funktionskontroll av rörarmatur. 
g) Kontrollera och vid behov justera expansionssystemets funktion. 

h) Tillgång till jour dygnet runt, hela året. 

 

Kunden skall underrättas om sådana förhållanden som observerats vid det förebyggande 
underhållet och som är av betydelse för anläggningens funktion.  

 

1.2. Om Kalmar Energi Värme AB vid sin kontroll och service skulle finna att ytterligare 

åtgärder behöver vidtas i form av reparation eller utbyte av skadade eller förslitna delar ska 

Kunden godkänna åtgärderna innan de utförs. Kalmar Energi Värme AB kan på anmodan av 
Kunden utföra sådant ytterligare underhåll.  

 

1.3. Kalmar Energi Värme AB avhjälper även uppkomna fel av akut art med förbehåll av 

samtida fel i övriga distributionsnätet.  
 

2. Underhållsavgifter 
Serviceavgift för åtagandet enligt punkt 1.1 utgår enligt särskild fastställd servicetaxa, för 

närvarande 295 kr/mån exklusive gällande moms och erläggs efter avtalstecknandet enligt 
faktura.  

 

Serviceavgifter för åtagande enligt punkt 1.2 debiteras särskilt och baseras på använt 

material och tidsåtgång utöver ordinarie timdebitering och eventuell övertidsersättning. 
Avgiften debiteras efter varje utfört uppdrag.  
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Ändring av serviceavgifter skall tillämpas från och med avtalsåret närmast efter det året då 

ändring av servicetaxa beslutats och skall skriftligen meddelas Kunden senast 90 dagar före 
avtalstidens utgång.  

 

3. Betalningsvillkor 
Betalning erläggs mot faktura och samfaktureras med befintligt fjärrvärmeabonnemang till 
vilket tjänsten är knuten. Det fakturerade beloppet är baserat på det antal dagar som 

fjärrvärmefakturan avser och kan således variera.  

 

4. Ändrad tid 
Kalmar Energi Värme AB aviserar servicebesöket minst sju (7) dagar före besöket. Om 

Kunden anmäler hinder eller ändrad tid för besöket senare än en (1) arbetsdag innan arbetet 

skall utföras kan en avgift på 495 kr exklusive gällande moms debiteras kunden.  

 

5. Skada 
Skulle Kalmar Energi Värme AB genom fel vid sina arbetens utförande orsaka skada på 

person eller egendom, ersätter Kalmar Energi Värme AB sådan skada i den mån den täcks 

av Kalmar Energi Värme AB:s ansvarsförsäkring. Annan skada, inräknat indirekt sådan, 
ersätts ej.  

 

6. Giltighetstid 
Avtalet gäller ett(1) år från undertecknandet av detta avtal och förlängs automatiskt ett (1) år 

i sänder med ömsesidig uppsägning av en månad. Uppsägning kan endast ske tolv (12) 

månader efter det senaste servicebesöket.  

 

Om Kunden på grund av försäljning av fastigheten säger upp avtalet under löpande 
avtalstid avslutas avtalet på samma dag som befintligt fjärrvärmeabonnemang.  

 

7. Villkor 
Kalmar Energi Värme AB har rätt att ändra dessa avtalsvillkor genom att meddela Kunden 

minst tre (3) månader före ikraftträdandet.  

 Om en ändring är till Kundens nackdel ska Kalmar Energi Värme AB skriftligen meddela  

Kunden senast tre (3) månader innan det/de ändrade villkoren ska börja gälla.  

 
Kunden har rätt att inom tre (3) månader från det att Kunden underrättades om ändringen 

säga upp avtalet om Fjärrvärmeservice, om Kunden inte accepterar de ändringar som 

Kalmar Energi Värme AB föreslår.  

 

8. Ordningsregler för tillsyn av fjärrvärmecentral 
Anläggningen skall vara fri för inspektion. Fjärrvärmecentralen får inte användas som 

upplagsplats eller för annat ändamål som hindrar anläggningens drift eller försvårar tillträde 

för servicepersonal. Kunden skall svara för städning, belysning och underhåll av lokalen.  
 


