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FÖRORD

Utbyggnaden av distributionsnät för fjärrvärme har på mänga orter starkt begränsats,
beroende på det låga bostadsbyggandet och förhållandet att ett mättnadsläge inträd
för anslutning till fjärrvärme av befintlig bebyggelse. I och med att långsiktiga
investeringar gjorts i produktionsanläggningar, har också huvudledningsnäten på
många håll färdigställts.

De re investeringar som förväntats för ledningar som byggdes under sextio- och
sjuttiotalet har inte fått den omfattning som tidigare bedömningar visat behov av.

Åtskilliga distributionsnät befinner sig i en fotvaltningsfas, varför de egna insatserna
nu framförallt gäller kval i tetshöj ande åtgärder med speciell inriktning på säkra
anläggningar och på långsiktiga kostnadsbegränsningar. i •

Kunder och den övriga allmänheten ställer krav på att störningar och intrång vid
haverier begränsas i så stor utsträckning som möjligt.

Det är då av största vikt att den speciella tekniska kompetensen utvecklas på orter
eller inom den närmaste regionen Det kan då övervägas om drift, skötsel och
underhåll skall ske i egen regi et ler av entreprenör, som antingen kan vara ett
kom mun ägt företag eller ett annat serviceföretag. Detta innebar inte alltid att störst är
bäst. Avgörande är rätt kombination av kvalitet, resurser och pris för att kunden skall
känna förtroende och dennes förväntningar skall kunna infrias.

Förtroende skapas också genom att entydiga och lättbegripliga spelregler finns att
tillgå under en diskussions-, förhandlings- eller avtalsprocess. Dessa spelregler skall
självfallet vara grundade på vedertagen avtalspraxis, men också, så långt som möjligt,
på den erfarenhet som finns inom energibranschen eller från likartade verksamheter.

Svenska Fjärrvärmeföreningen har därför tillsatt en arbetsgrupp med beteckningen
"AVF- Arbetsgrupp för avtal vid utökat fjärrvärmeåtagande", vars uppgift är att
utarbeta mallar för avtalshandlingar avseende olika åtaganden om dnft, skötsel och
underhåll av distributionsanläggningar

Arbetsgruppen har bestått av följande ledamöter'

Anders Björklund Eskilstuna Energi & Miljö AB
Lennart Eklind TivedsEnergi AB, Laxå
Peder Hörup Halmstads Energiverk
Lars-Ol of Linder Sv. Fjärrvärmeföremngen, sekreterare
Örjan Olsson Jämtkraft AB, Östersund
Torsten Persson Kalmar Energi AB, ordittrande

Uppdragsgivare har varit Hans Sabel vid Svenska Fjärrvärmeföreningen och juridisk
rådgivare har varit chefsjurist Kurt Lundin, Svenska Elverksföreningen.



Avsikten med avtal smal lam a är att de dels skall vara ett stöd vid överläggningar och
förhandlingar dels ge möjlighet for parterna all själva utarbeta relativt vältäckande
avtalshandlingar. Även om avtalsmallarna utarbetats i samarbete med jurist kan lokala
förhållanden och speciella åtaganden motivera att juridisk expertis anlitas för
granskning och vidareutveckling av enskilda avtalsiorslag.

De avtal sm al I ar som har upprättats och presenteras i denna skrift består av ire
inbördes rangordnade handlingar nämligen:

1 Avtal med kommentarer om drift, skötsel och underhäll av
di Stri b ution sanl äggn i ngar.

2 Leverantörens och beställarens särskilda åtaganden
3 Allmänna bestämmelser till avtal om drift, skötsel och underhåll av

distributionsanläggningar, •-: _ •

Avtalsmallen har utformats med föreslagen text i vänstra kolumnen och kommentarer,
förklaringar och rekommendationer i den högra kolumnen.

"Leverantörens och beställarens särskilda åtaganden", den s k krysslistan, har getts ett
utförande som anknyter till motsvarande krysslista i avtalshandlingar enligt ABA 78.
som avser anlägguingsentreprenader farterna klarlägger olika åtaganden genom att
markera ett kryss. Parterna kan också välja att ytterligare komplettera med nya
punkter eller att begränsa den s k krysslistan mer än vad mallen medger

De allmänna bestämmelserna bifogas avtalet som särskild bilaga. Principen för
avtalets giltighet är, att om avtal och allmänna bestämmelser anger olika lydelser
eller tolkningar, skall avtalets innehåll galla före innehållet i de allmänna bestämmel-
serna, .. ^

Om den ena dier båda parterna är kommunalt aktiebolag eller kommunal förvaltning,
skall parterna kontrollera att avtalet kan tillåtas enligt kommunallagen. Detta innebär
i grunden att en kommunal åtgärd måste vara knuten till kommunens egna områden
eller dess invånare för att det skalE anses som lagligt. Principen är emellertid Försedd
med viktiga modifikationer, som hänger samman med befolkningens rörlighet och
ofullkomligheter i kommunindelningen. Det är således inget hinder att en kommun
engagerar sig i anordningar som används av andra än de egna kommunmedlemmarna.
Enligt lokaliseringsprincipen i kommunallagen ligger bl a den begränsningen att en
kommun inte får ingripa i annans kommuns angelägenhet utan samtycke.

För kommunagt aktiebolag skall kommunfullmäktige fastställa ändamålet med
bolagets verksamhet, varvid det skall framgå vad som gäller for verksamheten, som
t ex att denna skall drivas i vinstsyfte eller enligt självkostnadsprincipen. Kravet på
precisering av ändamålsbestämmelsen är viktig om verksamheten ligger nära gräns-
området för den kommunala kompetensen. I kommunallagen finns bl a krav på att
fullmäktige skall yttra sig innan sådana beslut fattas for verksamheten som är av
principiell beskaffenhet eller av annan större vikt.

Stockholm i mars 1995



Avtal om drift, skötsel och underhåll av distributionsanläggningar
för fjärrvärme med kommentarer

Mall utarbetad av Svenska Fjärrvärmeforeningen.

Avtalstext

DUD XXXXXX-XXXX

-t- Avta Is presentation och bak-

Mellan avtalsparterna, leverantören
och beställare, har följande avtal träf-
fals, som innebär

2 Parternas identitet

2,1 Leverantören

Organis atlonsn timmer

Telefonnummer
Telefax nummer
Kontaktperson

Kommentarer

Avtalels identitet anges överst på
samtliga sidor i avtalet liksom respek-
tive sidnummer med antalet sidor som
avtalet avser inom parentes. Avtalet
bör ges en identitets t ex registrerings-
nummer pä beställaren. Drift Under-
håll Distribution samt årtal för av-
talets start. Detia avials nummer bör
anges på alla handlingar till samma

Här lämnas en kortfattad beskrivning
om vad huvudsyftet är med avtalet
samt ägandeförhållanden. Här kan
också ges en kortfattad historisk be-
skrivning av parternas enskilda eller
gemensamma ambitioner och aktivite-
ter som resurser, resursbehov, utred-
ningar m m.

Här kan anges vilka befogenheter
kontaktpersonen har och om dennes
rätt att lämna bindande besked i sin
roll att företräda leverantören.



DUD XXXXXX-XXXX

1 2 peftjMargn

Organisationen ummer

Telefonnummer
Telefaxnummer
Kontaktperson Se ovan

2.3 Anläggningsägare om annan än
be stal låren

Organisationsnummer
Adress
Telefonnummer
Telefaxnummer
Kontaktperson ;•

3 Anläggning

Anläggningsbeskrivning med le-
veransgriinser

Se ovan

Här kan lämpligen hänvisning ske till
särskilt översiktlig anläggningsbe-
skrivning, kompletterad med översikt-
lig ledningskarta och kammar- och
brunnsförteckning. Har anges också
leveransgräns som avtalet avser.

4 Avtalshandlingar

T avtalet ingår nedan angivna avtals-
handlingar som sinsemellan gäller i
följande ordning om det i handlingarna
förekommer mot varandra stridande
uppgifter.

4,1 Avtalet

4,2 'Leverantörens och beställarens
särskilda åtaganden", upprättad enligt
särskild mall, rekommenderad av
Svenska Fjärrvärmeföreningen den

T denna handling, s k krysslista, anger
parterna gemensamt och i samför-
stånd vem av parterna som ombesör-
jer och bekostar olika åtaganden.



DUD XXXXXX-XXXX

4.3 Övriga handlingar som särskilt
angivna bilagor.

4.4 "Allmänna bestämmelser för av-
tal om drift, skötsel och underhäll av
distributions anläggningar för fjärrvär-
me" enligt ms]I rekommenderad av
Svenska Fjärrvärmefflreningen den

Här redovisas eventuella komplette-
ringar till avtalet. Till avtalet hörande
handlingar rangordnas.

Detta innebär, att om inget annat an-
ges i avtalet eller i den s k krysslis-
tan, skall dessa allmänna bestämmel-
ser galla.

Avtalstid

Detta avtal gäller

från och med

till och med

Valet av avtalstid är ofta beroende av
specifika förhållanden. Om t ex åta-
gandena innebär att leverantören skall
tillgodogöra sig och sina anställda
särskild utbildning och anskaffa dyr-
bar utrustning, torde parternas inten-
sioner vara att ett avtal skall vara
långsiktigt.

Avtalstiden kan antingen väljas med
en avtalstid utan automatisk förlang-
ning eller med automatisk förläng-
ning. 1 det senare fallet är det vanligt
att automatisk förlängning sker under
förutsättning att skriftlig uppsägning
inte skett senast en angiven tidsperiod
före den innevarande avtalstidens ut-
gång, 1 forsla Fallet kan exempelvis
avtalstiden anges på följande sätt:
"Detta avtal gäller frän och med den
1 juli 19XX till och med den 30 juni
19XX då avtalet upphör att gälla". 1
andra fallet kan avtalstiden exempel-
vis anges till: "Detta avtal galler från
och med den I juli 19XX till och
med den 30 juni 19XX. Har skriftlig
uppsägning inte skett minst 1 år före
avtalstidens utgång förlängs avtalet
med ytterligare X år med samma upp-
sägningstid". ] båda fallen bör dock
parterna i sina rutiner skapa någon
form av "väckarklocka" som i till-
räckligt god ad ger signal om att åt-
gärd erfordras.



DUD XXXXXX-XXXX

6 Parternas åtaganden

6.1 Leverantörens åtaganden
Leverantören åtar sig att tillse, driva,
sköta och underhålla anläggning i en-
lighet med avtals handlingarna.

6.2 Beställarens åtaganden
Beställaren upplåter till leverantören
nyttjanderätren till anläggningen i en-
lighet med avtalsh andlingama.

6.3 Förändringar, förbättringar och
reinycsteringar

Leverantörens skriftliga förslag ull för-
nyelse, utökning och effektivisering av
anläggning skall beaktas och resultera i
förhandlingar därom.

Förändringar av väsentlig betydelse
föranleder omförhandlingar enligt
punkt 13 i detta avtal.

Leverantörens förslag är dennes egen-
dom och åtgärder enligt dennes förslag
får inte tillämpas utan leverantörens
skriftliga medgivande.

Om inte sSrskilda skäl som utbildning
och investeringar kan anges» bör den
sammanlagda avtalstiden, inklusive
förlängning, inte överstiga fyra år.
Förlängning av avtalet bör endast ske
vid ett tillfälle. Lagen om offendig
upphandling skall i tillämpliga delar
följas.

Här bör inställelsetid vid felanmälan
preciseras och ronden ngsintervaller
anges särskilt för tillsyn respektive
underhälls arbeten.

Avtalspunkten kan kompletteras med
följande exempel: "Åtgärder skall ge-
nomföras om uppenbara hals o- och
personsäkerhetsrisker upptäcks i eller
invid anläggning. Parterna skall ome-
delbart efter upptäckten gemensamt
besluta om snar åtgärd".

4
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7 Matning

Beställaren tillhandahåller alla erfor-
derliga mätanordningar. Leverantören
är skyldig att utföra mätning samt att
rapportera resultaten av dessa mätning-
ar till beställaren.

Här anges dessutom vad som skall
mätas samt redovisning av mät-
punkter och mätningsintervall.

8 Ersättning till k v era nioren

För sina åtaganden enligt detta avtal,
erhäller leverantören ärligen frfin be-
ställaren en ersättning av kr
exkl moms.

För tilläggsarbeten skall särskild skrift-
lig överenskommelse träffas fr&n fall
till fall. För tillägsarbeten skall ersätt-
ning erläggas enligt överenskommen
tiinprislisia.

För transponer i samband med tillägg-
sarbeten erlägger beställaren en ersätt-
ning av kr per mil, exkl moms.

Leverantören är skyldig att föra dag-
bok över alla tilläggsarbeten. Beställa-
ren skall regelbundet eller när denne så
önskar ta del av innehållet i dagboken.
Parterna skall snarast efter slutfört
tilläggsarbete reglera ersättningen för

Här kan parterna välja att istället ange
all ersättnings summan uppdelas på
olika i avtalet ingående delåtaganden
som exempelvis

drift och skötsel inkl jour eller
beredskap
underhäll
administrativa åtaganden och

För behov av skyndsam åtgärd vid
! ex haverier, kan anges att leveran-
tören i dylika fall skall begränsa ska-
dans omfattning och minimera drifl-
stillestånd. För de åtgärder leveran-
tören i sådana fall anser sig behöva
utföra, behöver ej skriftlig överens-
kommelse ske.
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9 Reglering av ersättning till le-
veranioren

Den årliga ersättningen till leveran-
tören, jämie limpriser och transportpri-
ser för denne vid tilläggsarbeten, skall
ärligen justeras pa följande salt:

Av den årliga ersättningen skall %
anses åtgöra en fast del som ej prisreg-

% anser utgöra arbetskostnader

% anses utgöra kostnader för trans-
porter, arbetsredskap, förnödenheter

A rbetskos madsdelen skall indexjus leras
j enlighet med Statistiska Centralby-
råns (SCB) naringsgrensstandard SNT
92 med basaret 1994 = 100, som gäller
frän och med 1995. Därvid skall till-
lämpas uppgifterna för det närings-
grcnsavsnän som ar gemensamt för
branscherna: utvinning av mineral, till-
verkning, el-, gas-, värme- och vatten-
försörjning (C + D +E alt 1041) och
avser arbetskostnads index för indu-
striarbetare.

Årlig prisreglering kan sålunda av
parterna valjas att omfatta den årliga
ersättningen i sin helhet, eller delar
av denna.

Vid val av indexserie bör den eller de
väljas som mest bedöms anknyta till
den an av arbeten och övriga åtagan-
den, respektive den kategori av ar-
betstagare» som avses.

Om parterna finner skäl att ersättning-
en till leverantören bor indevjus teras
efter annan vedertagen indexserie, än
den som nedan anges, bör avtalspunk-
ten utformas i enlighet därtill. Paner-
na kan också överenskomma om att
indexuppräkning förenklas genom att
en på förhand fastställd procentsats
används, som gäller lika Sr frän ar.

SCB har under 1994 infört en ny nä-
ringsgrensstandard, SNI 92. Arbets-
kostnadsindex för industriarbetare be-
räknas För helt kvartal och publiceras
av SCB i en särskild rapport med be-
teckningen AM 27- Statistiska med-
delanden (SM). Rapporten beräknas
utkomma omkring 8 veckor efter var-
je kvartals skifte. Prenumeration kan
ske hos SCB.

Rapporten innehåller också uppgifter
om ärlig indexuppräkning av kostna-
der för industrimäns teman.

En avvägning av arbetskostnaderna i
den ärliga ersättningen är därav möj-
lig mellan index för arbetare och in-
dex för tjänstemän. Detta skall i sä
fall anges i avtalet.

6
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Övrig del av den ärliga ersättningen,
som avser kostnader för transporter,
arbetsredskap, förnödenheter o d skall
indexjusteras enligt förändringar i
SCBs prisindex för inhemsk tillgäng,
SNI 92, avd D, tillverkning. Basmånad
för mdexserien Sr 1968 = 100.

All indexuppräkning enligt detta avtal
skall baseras på basmånaden
år

Indexförändringar sker månadsvis och
kan av SCB delges omkring 25 dagar
efter varje månadsskifte utom för ja-
nuari vars index kan erhållas först
under mars månad. Uppgifterna publi-
ceras i Statistiska Meddelanden (SM),
serie P 10. Förändringar i de b3da
angivna indexserierna publiceras dock:
samtidigt, men i ett senare skede, i
SCBs "Allmänna månads statistik".

Indexuppräkning skall ske ..
med början år

Överenskomna timpriser för tillaggs-
arbeten regleras helt i enlighet med det
arbetskostnad sä ndex, som tillämpas för
ersättning till leverantören,

tO Betalningsvillkor

Ersättningen skall uppdelas i betal-
ningsterminer och erläggas i efterskott
mot faktura.

Betalningsterminerna under aret ut-
göres av

Här bör parterna överenskomma om
hur indexuppräkning skall ske, exem-
pelvis löpande från månad till månad,
eller skall ske kvartals vis/hal vårs vis/-

Betalningstenninema kan istället an-
ges enligt följande exempel

ersättningen skall mot faktura
erläggas månadsvis i efterskott
ersättningen skall mot faktura
erläggas kvartalsvis i förskott.

Om parterna vill tillämpa annan be-
talningstid än den som regleras i All-
männa bestämmelser skall delta i så
fall anges under denna punkt.

Betalning av r ex bränsle, eller annan
energiråvara, kan ske enligt särskild
Levarans- eller beialningsplan som
anges i avtalet.

7
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11 Säkerhet

Någon generell rekommendation att
säkerhet skall ställas kan ej ges, ulan
behovet måste bedömas från falt till
fall.

12 Försäkringar

För den verksamhet avtalet galler, och
omfattningen av denna, skall ansvars*
försäkring tecknas. Vem som för de
olika försäkringarna är försäkringsta-
gare framgår av bilagan "Leveran-
törens och beställarens särskilda åta-
ganden".

Om parterna beslutar att den ena par-
ten, eller bada, skall ställa säkerhet i
form av bankgaranti, kan ett formulär
därom utformas med följande inne-
hall: "Undertecknad bank ställer här-
med säkerhet uppgående till

kronor till forman för beställa-
ren/leverantören avseende överen-
skomna atagandcn/bcialnin g för utför-
da åtaganden enligt avtal om drift,
skötsel och underhäll av an-
läggning daterat 19,... Säkerhe-
ten ar betalbar till hela beloppet ge-
nast efter det att skriftligen
begärt betalning hos banken. Säkerhe-
ten är betalbar utan hinder av invänd-
ning frän eller annan".

Ort Datum

Banken

Utöver de i allmänna bestämmelserna
angivna försäkringarna kan beställa-
ren välja olika tilläggsförsäkringar
som framgår under avsnittet om för-
säkringar i krysslistan. Här under
punkt 12 i avtalet bör parterna välja
att redovisa försäkringsbelopp» själv-
risker, ansvarstid och karenstid. Över-
enskommelser med försäkringsbolag
kan ocksfi omfatta s k vinstdel-
ningsmoment. Om beställaren i den
s k kryss-listan har tecknat en dylik
överenskommelse» kan det vara en
fördel om också" leverantören blir del-
aktig i denna vinstdelning, och på så
sätt ges incitament att minimera ska-
dor på människor och egendom.

8
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13 Omrörhandlingar

Skulle under avtalstiden sä väsentliga
förändringar inträffa att villkoren enligt
detta avtal framstår som oskäliga, skall
parterna uppta förhandlingar i syfte att
anpassa avtalet till de nya förutsätt-
ningarna.

[4 Befrielse g rund er
(Force majeure)

Se allmanna bestämmelser.

15 Avlalsöverlåletse

Avtalet får överlåtas om motparten
ger sitt skriftliga medgivande.

Vid avtalsöverlåtelse skall nytt, till
innehållet oförändrat, avtal upprättas
Hieltan avtalsparterna för den resteran-
de avtalstiden. Den nya partens identi-
tet som namn, organisationsnummer,
adress, telefonnummer» telefaxnummer
och kontaktperson, skall anges i det
nya avtalet.

Omförhandlingsklausulen möjliggör
justeringar under avtalstiden. Det är
bra om denna möjlighet inte enbart
gäller ekonomiska frågor, utan också
andra t ex tekniska och personella.
Vad som menas med väsentliga måste
bedömas från fall till fall.

Resultatet av omförhandlingar behö-
ver inte leda till att avtalei skrivs om
och utväxlas på nytt. Vid smärre jus-
teringar kan parterna besluta atE om-
förhandlingsresultatet endast bekräftas
tillsammans med båda parternas be-
höriga underskrifter i en särskild
skriftlig överenskommelse. Denna
skall dock ges en identitet som exem-
pelvis: "Särskilt kompletterande avtal
som resultat av omförhandlingar av
avtal om drift, skötsel och underhåll
av distributions an läggningar för fjärr-
värme DUD XXXXXX-XXXX".

Om inget annat aktualiseras av parter-
na, gäller vad som anges i de allmän-
na bestämmelserna, "

Förutsättningarna för avtalsöveriätelse
kan ytterligare specificeras i avtalet

Parterna kan alternativ! välja art i det
gällande avtalsexemplaren gemensamt
vederbörligen bekräfta att avtalet
överlätes pa annan avtalspart. Av-
talsparterna för den resterande avtals-
tiden skall därefter i samma avtal ve-
derbörligen underteckna det ändrade
avtalet. Detta förutsätter att den nya
partens identitet har inforts i den
kompletterande texten.

9



DUD XXXXXX-XXXX

16 Avtalsbrott

Se allmänna bestämmelser.

Tvist i anledning av avtalet skall av-
göras av svensk allmän domstol.

18 Övrigu bestämmelser

19 Underskrifter

Av detta avtal har tvä fullständiga av-
talsexemplar upprättats varav partema
har tagit var sitt.

Leverantör

Underskrift
Naninfortydligande

Beställare

Datum

Underskrift
Namnförtydligande

Vid ren teknisk tvist kan ett skilje-
domsförfarande övervägas. Skilje-
domsförfarande ar ej offentligt.

Under denna punkt kan sådant medta-
gas som ej inryms under andra avtals
punkter.

Här bör kontrolleras att behörig per-
son undertecknar (firmatecknare).
Detta bör styrkas av registreringsbevis
eller fullmakt

10



LEVERANTÖRENS OCH BESTÄLLARENS SÄRSKILDA ÅTAGANDEN

Mall utarbetad av Svenska Fjänvärmeföreningen som bilaga till "Avtal om drift, skötsel och underhäll
av distributionsan läggning för fjärrvärme".

Bilaga till avtal med beteckningen DUD XXXXXX-XXXX.

Parternas respektive åtaganden skall, om inget annat anges i avtalet» fördelas i enlighet med
nedanstående förteckning som parterna gemensamt och i samförstånd utarbetat

Undertecknare av avtalet skall med signatur på varje sida, 1-10 i denna handling, bekräfta vad som
överenskommit.

Gällande åtaganden markeras med X.

ÅTAGANDEN OMBESÖRJS BEKOSTAS ÅTGÄRDS- ANM
AV AV FREKVENS
Lev/Best Lev/Best Ggr/tid senh

ADMINISTRATIVA
ÅTAGANDEN

1.01 Års,-delårs och
m än ad sred o v isn in g
till beställaren

1-0L01 Budgetunderlag i
1.01.02 Kostnadsredovisning {_
1.01.03 Verksamhets beskrivning L
1.02 Ajourhällning av ritningar,

kartor och annan dokumen-

103 Arkivering av
handlingar _ /

1.04

1.05
1-06

Ajourhällmng av bered skåps-
pärm innehållande huvudman-
nens beredsknpsorganis aöon,
skyddsinstruktioner, samordning
med kommunens bostadsorgani-
sation, telefonlista till olika
presumtiva aktörer i



ÅTAGANDEN OMBESÖRJS BEKOSTAS ÅTGÄRDS- ANM
AV AV FREKVENS
Lev/Best Lev/Best Ggr/tidsenh

2 INFORMATION, RAPPORTERING

2.01
2,01.01

2,01,02
2.01.03
2.01.04
2,01.05

Om verksamheten
- till kunder och

kundforeträdare
- till massmedia
- vid studiebesök

/
/
/
t
i

r
t
t

i

2.02 OTTI planerade aktiviteter
som påverkar kunder och
allmänheten

2.02.01
2.02.02

2.02,03

2.02.04
2.02,05

2,03

2.03.01
2.03.02
2,03.03
2.03.04

2.03.05
2.03.06

2.03.07

2.03.08

Annonsering
Kontakter med huvudmän för
gator, VA, el, gas, tele,
kabel-TV o d
Direktkontakt med särskilda
kunder och kundföreträdare
enl överenskommen
förteckning

Om störningar, haverier och
andra o önskade händelser
Fart som kontaktar följande
vid händelser:
LarmcentraVSQS
Polis
Räddningstjänst
Kunder och kundföre-

Bestallare
Huvudmän för gator, V A,
el, tele, kabel-TVod
Massmedia enligt beredskaps-
plan eller annan rutin
Yrkesinspektion

/

/

/
/
/

/
/
i

i
1

i

1
i

t

/

/
/
/

/
/
/

7
/

t

i
i



ÅTAGANDEN OMBESÖRJS BEKOSTAS ÅTGÄRDS- ANM
AV AV FREKVENS
Lev/Best Lev/Best Ggr/tidsenh

2.03,09

2.03.10

2.04

Beställarens försäkringsbolag
vid skador på av beställaren
försäkrad egendom L
Leveran [örens försäkringsbolag
vid olycksfall och personskada
eller skador på tredje man {_
Statistiska uppgifter
till FVF om kul venskador
och förändringar av lednings-

2.05
2.06

3

3.01
3.02
im
3.04
3.05

3-06
3.06.01

3.06.02
3,06,03

3,06.04
3.06.05
3.07
3.08

BEMANNINGS- OCH
PERSONALFRÅGOR

Arbetsledning
Driftpersonal
Underhallspersonal

Beredskap

Personalu try m men
Personalrum alt personal-

Hygienutrymmen
Läsbart skåp och utrymme
för personlig utrustning
Verkstads utrymmen
förrådsuuymmen

i
i

t
t
i
/
/

/
/

/
/
/
/
t

i
t

i
!
i
i
i

t
t

i
i
i
t
f



ÅTAGANDEN OMBESÖRJS BEKOSTAS ÅTGÄRDS- ANM
AV AV FREKVENS
Lev/Best Lev/Best Ggr/tidsenh

NYBYGGNAD OCH OM-
BYGGNAD AV FJÄRR-
VÄRMELEDNINGAR

4.01
4,02
4,03

4.04
4,04.01
4,04.02
4,04.03

4.04.04
4.04.05
4.04.06
404,07
4-04.08
4,04.09

4.05
4.06

Projektering
Upphandling
Byggledning

Besiktning och kön (ra It
Kontroll av markarbeten
Kontroll av betongarbeten
Kontroll av kulvenförlägg-

Kontroll av svetsning
Provtryckning
Slutbesiktning
G arand bes ikming
Oförstörande provning
Leveranskontroll av
materiel

t
t
t

t
i

f
t
i
i
i
i

t
i

t
i
i

t
i

i
i
i
i
i
i

>
/
/

5 TILLSYN OCH KONTROLL

5.01 Periodisk ron der in g p&
ledningsnätet

5.01,01 Kontroll av markytor av-
seende sättning, välten,
intorkning o d

5-01.02 Koniroll av brunnsbetäck-
ningar, ventilationslom o d

5.01.03 Kontroll av vatten och
fuktighet i kammare samt
i lufinings- och tömnings-
brunnar

5.01.04 Kontroll av stationära
draneringspumpar

5.01.05 Kontroll av funktion hos
avstängningsventiler och
annan armatur

5.01.06 Kontroll av avloppsbrunnar
efter tömnings anordningar

Dokumenteras



ÅTAGANDEN OMBESÖRJS BEKOSTAS ÅTGÄRDS- ANM
AV AV FREKVENS
Lev/Best Lev/Best Ggr/tidsenh

5-01.07

5.01.08

5.01.09

5.01.10

5.01.11

5.01.12

5,02
5.02.01

5.02.02

5.02.03

5.02.04

5.02.05

5.03

5.03.01

Kontroll av differens-
(rycksgivare och annan
automatisk utrustning
(samordning med värme-
produktionen)
Kontroll av inspekterbara
kammare eller gångbar
kulven
Särskild inspektion av
kammare och brunnar
efter kraftigt regnväder
eller snösmältning
Kontroll av grävning i närhet
av ledning l_
Kontroll av grundvatten-
Kontroll av ovanjordsled-
ning med avseende på
korrosionsskador, isolering,
ytbeklädnad, upphängningar,
armatur o d /

/

Läck sökning pfl ledningsnätet
Kontroll av fukilarm enligt
fabrikantens anvisningar
Kontroll av temperaturer
på markytor genom
termovisionsmatning
Läcksökning med
Pyranin o d
Observationer om exéptionell
snösmältning på mark
vid nysnö {_
Inmätning av fel vid
fuktlarm /

/

Periodisk rondering avseende
beställarens ledningar och
utrustning inom byggnader
Kontroll av servis ventiler
och annan av huvudmannen
ägd utrustning hos kunden
{exkl värmemätare) L

Dokumenteras

Dokumenteras



ÅTAGANDEN OMBESÖRJS BEKOSTAS ÅTGÄRDS- ANM
AV AV FREKVENS
Lev/Best Lev/Best Ggr/tidsenh

5.03.02 Kontroll av kulvengenom-
föringar i grundmur eller
annan vägg L

5.03.03 Kontroll av inomhus-
ledmngar med avseende
pfi isolering, ytbeklädnad,
upphängningar, armatur o d i

5.04 L
5.05 t

DRIFT- OCH SKÖTSELARBETEN
SAMT FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL
PÅ LEDNINGSNÄTET SAMT PÅ
BESTÄLLARENS LEDNINGAR OCH
UTRUSTNING INOM BYGGNADER Dokumenteras

6.01 Arbeten som utförs regelbundet
eller vid behov eller enligt till-
verk are s kända anvisningar

6.0 LO 1 Rengöring och snorojning
.; av brunnsbetäckningar i_

6,01.02 Lanspumpning av kammare
eller brunnar med medförd

n motordriven pump £_
* 6.01.03 Rengöring av kammare

eller brunnar {_
,; 6,01,04 Rostskyddsmälning av

korroderade anläggnings-
delar i kammare och
brunnar /_

..01,05 Rostskydd smälning och
läckmålning av korrosions-
skadade ventilation stom i_

6.01.06 Funktionskontroll genom
manövrering av tryck-
smorda kikventiler samt

- uppsmörjning av vHxlar {_
6.01.07 Utbyte av ej drifidugHga

•; dränkbara dränerings-
- pumpar {_
- 6,01.08 Uttorkning av våt eller
i fuktig kammare, brunn

eller kulvert /



ÅTAGANDEN OMBESÖRJS BEKOSTAS ÅTGÄRDS- ANM
AV AV FREKVENS
Lev/Best Lev/Best Ggr/tidsenh

6.01.09 Funktionskon noll av
avloppsbrunnar och
tömningsanordningar

6.01.10 Avluftning vid behov»
speciellt efter större på-
fyllning av fjärrvärme-
vanen till nätet

6.01.11 Kontroll av utrustning för
fjärrstyrning av ventiler

6.01.12 Gasmatnmg i kammare
och brunnar (CO)

6.01.13 Kontroll av signalkabel-
funklioner

6.01.14 Avstängning och avtapp-
ning av befintliga led-
ningar för inkoppling av
nya enligt fastställd rutin .

6,01-15 Fyllning av ledningar samt
luftning och drifttagning
enligt fastställd rutin

6.01.16 Ofterkontroll i berörda
undercentraler efter upp-
fyllning och luftning

6.01.17 Anborrning av ny ledning
på befintlig

6.0L18 Nätsektionering vid
ö-drift eller för läcksökning

6.01.19 Reparation av kurvertrör
inklusive skarvning med
polyuretan

6.01.20 Reparation av PEH-maniel
6-01,21 Utbyte av skadade och for-

slitna delar på annatur och
annan maskinell utrustning

6,01,22 Rostskyddsmålning och
täckmålning av korrosions-
skador på inomhus- och
ovanjordsledningar

6.0L23
6.01,24

r



ÅTAGANDEN

7

7.01
7.01,01

7.01.02
7,01,03

7.01.04
7.01,05

7.01.06
7.01.07
7.01.0a
7.01.09
7-01.10
7-01.11
7-01.12

7,01.13
7,01.14

7.01.15

7,01.16

7.01-17

7.01.18

7.01.19
7.01.20

DIVERSE

Varor och tjänster
Avfallshantering inkl
miljöfarlig: avfall
Smörjoljor och fett
Färger och målnings -
utrustning
Packningsmateriel
Maskin förnödenheter i

Pyranin
Cement samt irmming
Asfalt för lagning
Vatten för provtryckning
Vatten för spalrung
Tillfällig elanslutning
Behandlat fjärrvärme-

Avloppsrensning
El till stationär
utrustning
Gas till skärning och
svetsning
Tryckluft inkl
tjyckluftsaggregat
Högtrycks spolning
av fjäTTvänneledning
Verkstad s utrustn i n g,
verktyg och marverktyg

OMBESÖRJS
AV
Uv/Best

/
/

/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/

/

/

/

/

/
/
t

BEKOSTA
AV
Lev/Best

/
/

/
/

/
/
/
/
/
i
i

i
i

/

/

/

/

/
/
/

ANM
FREKVENS
Ggr/tidsenh

8 FORDON OCH TRANSPORTER
SAMT FORDONSBESTYCKNING

8.01

a.02

8.02.01
8.02.02
8.02.03
8-02,04

Fordon för tillsyn,
drift och skötsel

Ut rus (ning i fordon för
tillsyn, drift och skötsel
Motordrivna länspumpar
Motordrivna fläktar
Motordriven elgenerator
Drivmedel

/

/
/
/
/
/

/
i
i
i
t

8



ÅTAGANDEN OMBESÖRJS BEKOSTAS ÅTGÄRDS- ANM
AV AV FREKVENS
Lev/Best Lev/Best Ggr/tidsenh

8.02.05

8,03
8,04

9-01

9.01-01

9.01.02
9.01.03
9,01.04
9.01.05

9.01.06

9.01.07
9.01.08
9.01.09

9.01.10
9.01.11

10

10.01
10,02

10.03
10,04
10.05

10.06

10.07

10.03
10.09

Avspäimin gsanordni ngar
med skyltar /

/
/

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING, AI

Erforderlig person tig
skyddsutrustning
Varnings väs lar eller
orangefärgade överdrags-
kläder med reflexer /
Skyddshjälmar
Räddnings sele med lina
Gummihandskar
Gummistövlar med
stålhätta
Andningsskydd av typ
halvmask
Kölds kyddsoverall
Arbetsoverall
Sjukvardsutrustning för
första hjälpen

ÖVRIGT

Varningslampor
Slangar för avtappning
och avluftning
Brands läckare
Hand lampor
Nycklar till brunns-
betäckningar
Sarg för nedstigningshäl
Ull skydd moi hen ned-
rinnande vatten
Extra stege till kammare
eller schakt

/
/
/

/

/
/
/

/
t
i

t

I
i
i

i

t

i
t
t

f
t
/

tBETSKl

/
/
/
/

1

t
i
i

t
i
i

i

t
t
t

i

i

1
i
i



ÅTAGANDEN

11

11.01
11.02
11.03

11,04
11.05
11.06
11.07

#

12.01
12.02
12.03
12.04

12.05
12,06
12,07

13.01
13.02
13.03
13.04
13.05
13.06
13.07
13.03

FÖRSÄKRINGAR

Ansvarsförsäkring
Egendomsförsäkring
Byggherreansvars-
försäkring
Rättsskydd
Arbetsomrädesförsäkring

AVGIFTER

Myndiglietsavgifter
Teleavgifter
Avgifter för larrahantering
Avgifter för frakter och
transporter
Hyreskostnader

OMBESÖRJS
AV
Lev/Bear

/
/

/
/
t
t
1

t
i
i

i
i
i
i

KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING

ÖvervakninpsumismiiiR /
Telefon
Telefax
Mobiltelefon
Personsökare
Telefonsvarare

/
/
/
/
/
/
f

BEKOSTAS ÅTGÄRDS- ANM
AV FREKVENS
Lev/Best Ggr/tidsenh

t

t
i
i
i
i

i
i
i

i
t
t
t

t
t
t
t
t
f
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Allmänna bestämmelser til) Avtal om drift, skötsel och underhåll
av distributionsanläggningar för fjärrvärme

Utarbetade av Svenska FjärrvärmefÖreningen.

Bilaga till avtal.

1 Tillämplighet

1 samband med att parterna, i det föl-
jande benämnda leverantören och be-
ställaren, överenskommit att träffa av-
tal om drift, skötsel och underhåll av
en distributions anläggning för fjärr-
värme, kan parterna i avtalet också
överenskomma om att tillämpa dessa
aJlmänna bestämmelser.

2 SlBtiisbesJktning

Innan leverantören påbörjar sina åta-
ganden skall parterna gemensamt och
i samförstånd anlita kompetent opar-
tisk besiktningsman med uppdrag att
fastställa status för anläggning och
anläggningsdelar. Besiktningsdoku-
mentet skal] godkännas av båda parter
och ingå som bilaga till avtalet,

3 Leverantörens åtaganden

Leverantören åtar sig aft tillse, driva,
sköta och underhålla anläggning i en-
lighet med vad som anges i avtalet
eller i bilaga till detta. Leveransom-
fattning och leveransgräns skall fram-
gå av avtalet.

3.1 Tilisvn. drift orn skötral samt

Leverantören skall tillse, driva, sköta
och underhålla anläggning med inrikt-
ning på hög uthållig drifttillgänglighet
och lång teknisk livslängd.

De drift- och skötseilnstruktioner som
gäller för anläggningen och dess delar

skall följas.

Leverantören skall med såväl före-
byggande som avhjälpande underhåll
minska risken för störningar. 1 båda
fallen omfattar urtderhållsrutinema
kondition skon Troll, felsökning, funk-
tionskontroll, justeringar, utbyte av
och tillhandahållande av reservdelar,
reparation, montage samt avslutande
funktionskontroll. Gränsen for leve-
rantörens ekonomiska åtaganden vid
anskaffning av reservdelar bör sär-
skilt överenskommas i avtalet.

3.2 nriftslorninpr nch haverier
Leverantören skall hålla juur eller be-
redskap i den omfattning som fordras
för att driftstörningar och haverier
skall avhjälpas på kortast möjliga tid.

Leverantören skall vara väl medveten
om sin roll i relationer med allmän-
het, kunder, massmedia och gatuhål-
Eare i samband med driftstörningar
och haverier,

3 3 Rpmannirif nch personell
kompetens

Leverantören skall med erforderlig
egen eller inhyrd kompetens och per-
sonella resurser, fullgöra de åtagan-
den som anges i avtalet. Leverantören
är också ansvarig för att myndighe-
ters föreskrifter för verksamheten
efterlevs. Underentreprenör skall vara
godkänd av beställaren. Leverantören
är skyldig att inte vidtaga åtgärda som
kan antagas medföra åsidosättande av
lag dier av kollektivavtal för arbetet.



3.4 Driftdokumentation, driftrappor-
ter och statistiska uppgifter för
verksamheten

Leverantören skall fortlöpande, eller
som i övrigt anges i avtalet, lämna
beställaren sådana uppgifter som
krävs för dennes redovisning och pla-
nering av verksamheten, rapportering
till myndigheter, branschorganisatio-

3.5 EQräntjringar i anläggning
I leverantörens åtaganden ingår, om ej
annat anges i avtalet, inte reinves te-
ringar eller andra väsentliga föränd-
ringar av anläggning. Leverantören
äger ej utan beställarens tillstånd låta
utföra förändringar som av beställaren
betraktas som väsentliga.

3.6 Materiel och materialval
Leverantören skull, dar *& ar tekniskt
möjligt, vid utbyten och komplette-
ringar i anläggningen, använda sådana
komponenteroth anläggnings delar
som provats och godkänts av Svenska
Fj ärrvärmeioreningeiL

3.7 Säkerhetsåtgärder och arbets-

Leverantören är ansvarig för samord-
ning av skyddsåtgärder för den egna
personalen enligt den arbets milj ölag-
stiftning som är tillämplig,

Leverantören skall, i tillämpliga deJar,
följa de anvisningar och rid som
framgår ur Svenska Fjärrvärmeföre-
ningens publikationer "Arbetsmiljö -
Fjärrvärme - del 1 - Lagar och avtal"
utgiven år 1991 samt "Arbetsmiljö -
Fjärrvärme - del 2 - Distributions an-
läggning" utgiven 1991.

Vid personskador, stöld, inbrott, åver-
kan o d skall leverantören aktivt med-
verka till att tydlig och snabb kontakt
upprättas med beställaren, polismyn-
dighet, räddningstjänst och försäk-
ringsbolag. Nycklar får ej utlämnas
till obehöriga.

3.8 Försäkringar
Leverantören är ansvarig för person-
skada som han vållar beställaren ge-
nom felaktigt arbete, försummelse
eller vårdslöshet. Leverantören är
skyldig att hålla ansvarsförsäkring
intill ett försäkringsbelopp som skall
framgå av avtalet.

3.9 Återställning
Leverantören är skyldig att återställa
anläggningen i samma skick och kon-
dition som den hade vid avtalets
ikraftträdande. Till grund för åter-
ställningen ligger den statusbesikt-
näng som utfördes vid avtalets in-
gående. Dock skall skälig hänsyn tas
till normalt slitage,

4 Beställarens åtaganden

Beställaren upplåter till leverantören
nyttjanderätten till anläggning» som
omfattas av avtalet. 1 nyttjanderätten
ingår även rätt för leverantören att
utnyttja befintliga tillfartsvägar för
erforderliga transporter.

4.1 Förändringar i anläggning
Beställaren äger rätt att komplettera
och förändra anläggning och verk-
samhet som denne anser påkallat.
Innan dylikt sker skall överenskom-
melse träffas med leverantören om
skälig förändring av avtalet med hän-
syn därtill.

4.2 Tillstånd för verksamheten
Beställaren är skyldig att inneha er-
forderliga tillstånd för verksamheten i
enlighet med lagar och förordningar
eller myndighetskrav.

4.3 Teknisk och administrativ do-
kumentation

Beställaren är skyldig att tillhanda-
hålla skötselins fraktioner, beskriv-
ningar, ritningar, anvisningar och
uppgifter om myndigheters krav o d.
Sådan information förblir beställarens
egendom och tår inte användas av
leverantören till annat ändamål.



4.4 Säkerhets åtgärder och arbets-

Beställaren stall lämna leverantören
in Formation om särskilda kända risker
föreligger i anläggningen. Beställaren
skall i så stor utsträckning som möj-
ligt vidta åtgärder för au undanröja
säkerhets- och arbetsmiljörisker. Be-
ställaren skall vara samordnare i sam-
band med av myndighet påkallade be-
redskaps övningar

4.5 Försäkringar
Beställaren är skyldig att informera
leverantören om vilka försäkringar
som finns för anläggningen.

g Befrlelsegruniier (Force
Majeure)

Följande händeiser och omständighe-
ter som inträffar under avtalstiden,
och över vilka avtalets parter ej kan
råda, utgör befrielsegrund så länge
händelse eller omständighet påverkar
vad som avtalats.

arbetskonflikt, strejk eller

lockout

naturkatastrof

- eldsvåda

krig, mobilisering eller oförut-

sedda inkallelser till försvaret

beslag, uppror, upplopp och hot

knapphet på transport- eller

drivmedel

allmän varuknapphet

inskränkningar i elförsörjning

myndigheters beslut om av-

stängning av anläggning på

grund av ändrad lagstiftning.

Dock skall parterna verka för att ne-
gativ påverkan av befrielsegrunder
minimeras.

Om beställaren anser det angeläget,
skall beställaren och leverantören i
samarbete ansöka om, och verka för,
att personer anställda hos leveran-
tören, med för anläggningen speciell
kompetens, befrias från inkallelse till
försvaret så länge avtalet är giltigt.

6 Betalning

Betalning från beställaren skall vara
leverantören tillhanda senast på den i
leverantörens räkning angivna förfal-
lodagen, vilken infaller tidigast 30
dagar efter det att leverantören avsänt
räkningen.

Sker inte betalning inom angiven lid
har leverantören rätt att. utöver räk-
ningsbeloppet, fordra ränta enligt rän-
telagen samt ersättning för de kostna-
der som är förenade med dröjsmålet.
Hit räknas även kostnader för betal-
ningspåminnelse.

7 Reglering uv ersättning

Om för paris åtaganden kostnadsläget
under avtalstiden förändras genom
nya eller förändrade skatter eller av-
gifter till myndigheter, äger part rätt
att kompensera sig härför från den
dag denne berörs därav.

Avtals bröt i

Brister part väsentligt t fullgörandet
av sina förpliktelser enligt avtalet och
dess bilagor, äger motpart rätt att
med rimlig varsel avbryta avtalet.
Part är i detta fall skyldig att utge
skäligt skadestånd till motpart for
dennes merkostnader i samband med
den uppkomna situationen.

Tvist i anledning av avtalet skall, om
inte annat anges i detta, avgöras av
svensk allmän domstol.








