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Beställning Fjärrvärme

Adress Postnr

Fastighetsbeteckning

Fastighet

Undertecknad, ägare till nedan angivna fastighet, beställer härmed fjärrvärme till fastigheten.

Fastighetsägaren förbinder sig att för fjärrvärmeledning och övrig utrustning upplåta erforderligt utrymme 
inom fastigheten, fritt från andra ledningar, samt att följa Luleå Energis lokala anvisningar.

Efter beställning inkommit upprättas avtal för fjärrvärmeleverans.

Ort

Namn Personnr/Org.nr

Adress

Fastighetsägare

OrtPostnr

Telefonnr

Ort och datum Ort och datum

Fastighetsägare

Namnförtydligande

Ifylld blankett skickas per post till: Luleå Energi AB, Box 50100, 973 23 Luleå, eller via e-post till: info@luleaenergi.se

Underskrift beställning Fjärrvärme - Förbinder sig härmed att följa Luleå Energis lokala anvisningar

Behörigt ombud

Namnförtydligande

Endast fastighetsägaren eller behörigt ombud godkänns som beställare.
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Beräkningar utförda av:

Tekniska uppgifter

Beräknat maximalt effektbehov vid DUT för: Total uppvärmd yta m2

Varmvattenbehov, totalt antal 
tappvarmvattenställen st

Sannolikt 
tappvarmvattenflöde l/s

  Maxtemp
Radiatorer kW °C

  Maxtemp
Golvvärme kW °C

  Maxtemp
Vent.agg. kW °C

  Maxtemp
Markvärme kW °C

  Maxtemp
Övrigt kW °C

Antal lägenheter st

Beräknad dygnsmedeleffekt för värme vid -20 °C utomhustemp:
Dessa uppgiften kommer att ligga till grund för debiterad effekt innan uppmätta värden finns. kW

Önskas offert för komplett installation av fjärrvärmecentral Ja Nej

Installationen på primärsidan utförs av:

Invändig installation - Lämna uppgifter vid upphandling av egen rörentreprenör

Önskas byggvärme:
  Nej Ja,  Preliminärt datum:

Preliminärt leveransdatum för mätutrustning:

Preliminärt värmeleveransdatum:

Beställning av fjärrvärme inlämnas till Luleå Energi AB, senast en månad före önskat leveransdatum.

Ange vecka för önskad leverans av husinföring, för ingjutning i platta:

Övrigt

Bifoga situationsplan samt planritning med markering för teknikutrymme.

Bilagor

Övriga upplysningar:
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