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BYTE AV FJÄRRVÄRMEVÄXLARE   
FÖR FJÄRRVÄRMEANLÄGGNING FÖR ENSKILT BRUK (Konsument)  
  
AVTALSVILLKOR  

 
AVTAL PÅ DISTANS (EXEMPELVIS VIA HEM.SE ELLER TELEFON) 
Vid avtal eller beställningar som ingås på distans har Kunden rätt att frånträda beställningen av bytet (ångerrätt) genom att till HEM lämna eller 
sända meddelande om detta inom 14 dagar (ångerfrist). När ett distansavtal har ingåtts är ångerfristen 14 dagar och börjar löpa den dag då Kunden 
har fått en bekräftelse på avtalet/beställningen som innehåller information om ångerrätten.   

  
PERSONUPPGIFTER 
Halmstads Energi och Miljö AB behandlar dina personuppgifter om dig som kund. Vi värnar om din personliga integritet och genom våra riktlinjer 
för integritet vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning 
och regler för dataskydd. Våra riktlinjer kan du läsa på vår hemsida: www.hem.se/om-oss/dina-personuppgifter All insamling och behandling av 
personuppgifter sker för att vi ska kunna administrera och fullgöra våra åtaganden gentemot dig. Om du har frågor gällande behandling av dina 
personuppgifter inom HEM AB kan du vända dig till vårt dataskyddsombud via e-post, info@hem.se eller per post med adressen Halmstads 
Energi och Miljö AB, att: Dataskyddsombudet, Box 31, 301 02 Halmstad. Vår besöksadress är Svartalundvägen 2, 302 35 Halmstad och här kan 
du få ta del av de handlingar som finns om dig. Ta med dig giltig svensk legitimation för identifiering.

 
FÖLJANDE INGÅR I BESTÄLLNINGEN  
• Demontering av befintlig fjärrvärmeväxlare  
• Ny fjärrvärmeväxlarenhet som är anpassad efter 

fastigheten  
• Installation och inkoppling av ny fjärrvärmeväxlarenhet  
• Expansionskärl  
• Cirkulationspump  
• Styrutrustning  
• Givare och motoriserad shuntutrustning  
• Montage och anslutning av ny styrutrustning  
• Elinstallation av reglerautomatik och cirkulationspump  
• Kompletterande rörisolering  
• Driftsättning och funktionskontroll  
• HEM lämnar 3 års garanti på material och arbete  

FÖLJANDE INGÅR INTE I BESTÄLLNINGEN  
• Byggarbeten där befintliga rör hanteras eller byts ut  
• Om asbest skulle förekomma i någon form i rörisolering 

eller annat, så måste asbestsanering utföras enligt lag. 
Detta innan fjärrvärmeinstallation kan påbörjas.  

• För detta debiterar Halmstads Energi och Miljö ett löpande 
pris.  

 
ÖVRIGT  
• Under installationsskedet behöver HEM:s personal samt 

vissa entreprenörer kunna komma in i huset. Därför krävs 
det att något av följande villkor uppfylls:  

1. Kunden är hemma och öppnar vid 
överenskommen tidpunkt eller ser till att någon 
annan är hemma.  

2. Kunden lånar ut husnyckel till HEM.  
• Alla priser är inklusive moms.  
• Avlopp, exempelvis brunn, är fördelaktigt om det finns 

vid/nära värmeväxlarenhet.  
• Fungerande termostatventiler erfordras för att uppnå bästa 

värmekomfort 
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