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∆ 
∆ 

Intresseanmälan 
Fjärrvärmeinstallation 

Intresseanmälan 
Bilagor 

Situationsplan 
Installationsritningar 

Anmälan avser 

Ny anläggning Utökning Ombyggnad 

Anläggning 
Adress Antal lägenheter m2 

Fastighetsbeteckning Anläggningens byggnadsyta 
BTA 

m2 

Byggnadsvolym 

Tot m3 uppvärmd m3
 

Fastighetsägare VVS-konsult (om annan än fastighetsägare) 
Efternamn - förnamn Företag 

Utdelningsadress Utdelningsadress 

Postnr Ort Postnr Ort 

Epost Epost 

Telefonnummer (även riktnr) Personnr (organisationsnr) Telefonnummer (även riktnr) Kontaktperson 

Anslutningsavgiften faktureras Förbrukningsavgiften faktureras 
Samma uppgifter som till fastighetsägaren Samma uppgift som till fastighetsägaren 

Samma uppgift som till anslutningsavgiften faktureras 

Efternamn - förnamn Efternamn - förnamn 

Utdelningsadress Utdelningsadress 

Postnr Ort Postnr Ort 

Epost Epost 

Telefonnummer (även riktnr) Personnr (organisationsnr) Telefonnummer (även riktnr) Personnr (organisationsnr) 

Konsumentgrupp (Enbostadshus, flerbostadshus, handel etc. 

Skriv ut 

Mälarenergis noteringar 



Sidan 2 

Tillkommande värmebehov (gäller ej enbostadshus) 
Värmeeffektbehov för 
transmission 

kW 
Värmeeffektbehov för 
luftväxling 

kW 
Avgår värmeåtervinning 

kW 
Värmeeffektbehov för 
varmvattenberedning 

kW 
Övrigt värmeeffektbehov 

kW 
Summa effektbehov 

kW 

Beräknat årsenergibehov 

MWh 

Servisbeställning 

Ange tidpunkt för följande 
Byggstart av byggandet Leverans av byggvärme 

Leverans av värme Slutbesiktning av byggnad 

Övrigt 

Fastighetsägare / Beställare 
Jag/vi beställer härmed servisledning för fjärrvärmeanslutning av ovanstående 
fastighet på de villkor som Mälarenergis allmänna bestämmelser för leverans 
av fjärrvärme föreskriver 

……………………………………………………………… 
ort och datum 

……………………………………………………………… 
fastighetsägarens underskrift 

. 

Skriv ut 

Anteckning
Ange den beräknade effekt som krävs för att ersätta värmen som försvinner genom väggar, fönster, tak etc.

Anteckning
Ange den beräknade effekt som krävs för att ersätta värmen som försvinner via ventilationen.

Anteckning
Ange den beräknade effekt som bedöms återvinnas via ventilationsåtervinning som ett negativt tal.

Anteckning
Ange den beräknade effekt som krävs för att tillgodose verksamheten eller hushållet med varmvatten.

Anteckning
Om det finns ytterligare värmeeffektbehov (såsom torkning, värmedrivna vitvaror etc.) anges storleken här.

Anteckning
Summera det totala effektbehovet och dra av eventuell värmeåtervinning.

Anteckning
Ange det beräknade värdet för det årliga värmeenergibehovet.
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