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NU KÖR VI IGÅNG! 
Undertecknad, Rickard Marklund, har i dagarna anställt min son Jacob Marklund. 

Jacob är utbildad VVS-installatör med cert. för säker vatten och heta arbeten. Han är dessutom 

Kyltekniker med kylcertifikat klass 1 och har erfarenhet av mer än 300 installationer av 

luftvärmepumpar. Han har de senaste åren arbetat huvudsakligen med installation, felsökning, 

reparation och service av luftvärmepumpar, men även med service, felsökning och reparation av 

frånlufts och FTX-ventilation. Efter att undertecknad i mer än 15 år drivit främst internetbaserad 

verksamhet med diskussionsforum, offerttjänst och webshop (Energibutiken.se) så breddar jag nu 

verksamheten att omfatta även service, felsökning och reparation inom området värme, kyla, VVS 

och ventilation. Jacob kommer att arbeta med dessa tjänster. 

De typer av tjänster vi kommer att fokusera på är: 

 Värme/Värmepumpar – Luftvärmepumpar primärt, vi kan erbjuda riktigt bra maskiner till 

priser som tål att jämföras. Kontakta oss gärna även för pris på mark eller bergvärme. Vi ger 

fasta priser som ni enkelt kan ta ställning till. 

 Kyla – Luftvärmepumpar/AC.  Vi monterar splitaggregat (se erbjudande) som ger dig kyla när 

du behöver. Prisvärt och aggregat med både kyla och värme. 

 VVS – Vårt mål är att vi skall bli företaget som i byarna inom ”södra united” kontaktas för 

mindre VVS-uppdrag i egnahem, som t.ex. utbyte/installation av blandare, utkastare, 

sanitetsporslin, utbyte av expansionskärl, duschblandare eller andra mindre jobb som ni 

behöver hjälp med. Vi ger er ett fastprisförslag på det du behöver ha gjort. 

 Ventilation – Service/rengöring, felsökning och reparation av frånlufts och FTX-ventilation. 

Öppningserbjudande! 
Vi har lyckats förhandla fram riktigt bra priser med leverantörerna under vår första månad och 

erbjuder därför en handfull värmepumpar och kylaggregat till priser som kanske aldrig kommer igen, 

se baksidan för vårt öppningserbjudande. Priserna gäller fram till sista Sept. -18.  
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Värmepumpsforum – och min historik 
Undertecknad är utbildad telereparatör med påbyggnad som automationstekniker, har arbetat inom 

styr och regler på Smurfit Kappa i 23 år. År 2003 startade jag Värmepumpsforum.com som snabbt 

blev populärt, forumet har idag rätt stabilt mellan 150 000 och 200 000 unika besökare/månad och 

jag har under alla år varit en mycket aktiv ”medlem” i forumet. Tack vare detta har jag djupgående 

teoretiska kunskaper om olika typer av värmepumpar – deras fördelar och nackdelar, och vilken 

värmepump som passar bäst i olika typer av hus och med de behov som ni som kunder har. Jag har 

speciellt fokuserat på att hjälpa forumets besökare med val av värmepumpstyp, vilken 

dimensionering som är lämplig, och vad de kan förvänta sig att spara på sin investering. 

Under alla dessa år har jag även fått en bra bild av vilka tillverkare/fabrikat som är i spets när det 

gäller både prestanda, verkningsgrad och livslängd, detta är kunskaper som jag hoppas kunna bidra 

med när det gäller det val ni står inför. 

År 2006 sa jag upp mig från Kappa Kraftliner och har sedan dess arbetat heltid med: 

 www.varmepumpsforum.com 

 www.poolforum.se 

 www.atvforum.se 

 www.energibutiken.se 

 www.energioffert.se  

En del i verksamheten består även av utveckling, tillverkning och försäljning av dataloggrar, för mer 

info om dessa se: 

 www.logger2020.se 

 www.logger3030.se 

 www.fjärravläsning.se 

 www.e-logger.se  
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Var står vi idag? 

Då vi (Jacob) främst har praktisk erfarenhet av luftvärmepumpar så är det detta vi initialt fokuserar 

mest på. Jacob har de senaste 2 åren installerat ca 300 värmepumpar i Norr och Västerbotten i sin 

tidigare anställning. 

När vi tittar på de olika tillverkarnas produkter för att avgöra vad vi vill sälja så finns det ett fabrikat 

som vi tycker erbjuder det vi vill erbjuda våra kunder: 

 Hög uteffekt vid låg utetemperatur 

 Hög COP (Verkningsgrad) 

 En bra teknisk konstruktion 

 Smart avfrostningslogik 

 Bra garantier 

 Stor (Daikin är världens största producent inom ”HVAC”) tillverkare med bra distributionsnät 

i Sverige, under förra året producerade de över 11 miljoner värmepumpar! 

 En Svensk organisation som kan påverka utvecklingen av både hårdvara och mjukvara om 

problem visar sig 

 Bra support för oss som arbetar med deras produkter 

 Bra kvalitet till ett konkurrenskraftigt pris  

Vårt val som huvudsaklig leverantör har fallit på Daikin.  

Vi kommer även att leverera andra fabrikat om ni så önskar, t.ex. har vi klart med distributörer av 

Mitsubishi Electric, Panasonic och Toshiba – tre andra fabrikat som vi också anser uppfyller våra krav. 

ROT-avdrag. 
Om du som kund uppfyller kraven för att få göra ROT-avdrag så kan vi erbjuda detta. ROT-avdraget är 

30% av den totala kostnaden för värmepump och installation. I normalfallet reducerar det priset med 

ca 2000 kr. 

Öppningserbjudandet 
I samarbete med Daikin kan vi nu erbjuda priser som aldrig kommer igen, priserna gäller till den sista 

september därefter kommer priserna att höjas med ca 10% - även våra ordinarie priser anser vi 

kommer att kunna matcha de allra flesta i branschen, näthandlare inkluderade. 

Priserna gäller för standardinstallation (Specifikation se sista sidan) med upp till 5 meter rördragning 

och i området Hemmingsmark med 5 mils radie, vid längre avstånd tillkommer 89 kr/mil körsträcka 

(inkl. moms). 

Vi installerar efter kusten från Skellefteå till Kalix, i princip Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix, Boden och 

Älvsbyns Kommuner.  
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Standardinstallation innebär: 

 Rör, plastkanaler samt väggkonsol med vibrationsdämpare av gummi max 5 meter, vid 

rörlängder utöver detta tillkommer 300 kr/meter. (Rekommenderat tillägg 499 kr för 

stålfjäderdämpare, inkl. installation) 

 Utedelens placering max 1,5 meter över marknivå. 

 Innedelens placering minst 5-10 cm från innertak, beroende på modell 

 Innedelen placering max 3 meter över golv 

 1 håltagning/innedel i material: trä,  tegel  (ej  bränt)  eller  leca 

 Igångsättning för test av värmepump 

 Instruktion till kund om handhavande 

 Grovstädning 

 Bortforsling  av  emballage 

 Elinstallation: Vi ansluter värmepumpen till elkabel som dragits fram till brytare monterad vid 

maskinen utedel, alternativt till stickpropp (skarvkabel ansluten till jordat uttag måste finnas 

på plats om det inte finns jordat uttag i närheten av där utedelen skall placeras). 

 Tätning av väggenomföring sker med latexfog eller fogskum. 

 Nedmontering av befintlig luftluftvärmepump: Ja, om den fungerar och sitter på den plats 

där den nya ska installeras.  Mot kostnad, om den är trasig och/eller sitter på annan plats än 

där den nya ska installeras. 

Vad ingår inte? 

 Installation på plats utan farbar väg 

 Vi ersätter/åtgärdar inte eventuella urslag/skador som kan uppstå på fasaden vid håltagning.  

 Montering av tillbehör, såsom värmepumpstak och skydd ingår inte i standardinstallation  

 Bortforsling av nedmonterad luftluftvärmepump ingår inte 

 Om väggen består av betong, eternit, puts eller timmer så tillkommer kostnader för detta, 

specificeras på plats eller utförs av fastighetsägaren. 

Priser för tillägg: 

 Enfas elmätare med effektmätning och nollställbart räkneverk i Normkapsling: 419 kr inkl. 

moms. Länk till produkten: https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/264-elmatare-1-fas-

enfas-sdm230-mid.html 

 Värmepumpstak: ca 1000 kr inkl installation (Vi har inte klart med leverantör ännu så priset 

kan behöva justeras) 

 Värmepumpsskydd (Litet ”hus” med tak) 1695 kr. 

 WIFI-enhet (Daikin) 995 kr inkl installation (Pris på andra fabrikat på begäran) 

 

https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/264-elmatare-1-fas-enfas-sdm230-mid.html
https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/264-elmatare-1-fas-enfas-sdm230-mid.html

