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Besöksadress:
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SE556379272901

Fjärrvärmeförfrågan

Adress, fastighetsbeteckning:

Telefonnummer: E-post:

Värmeleverans avser även fastigheterna med gatuadress och fastighetsbeteckning:

Fastighetsägare: Adress:

Telefonnummer: E-post:

Platschef:

Telefonnummer: E-post:

VVS-konsult:

Bostadsarea (Atemp) m²: Totalarea (Atemp) m²:Antal lägenheter st:

Antal lokaler st: Lokalare (Atemp) m²: Verksamhetskategori: Välj i listan

Annat
Atemp, Golvarean i temperaturreglerade utrymmen avsedd att värmas till mer än 10 oC begränsade av klimatskärmens insida (m²)

Fyll i uppgifterna och låt fastighetsägaren  underteckna den. Har du några frågor är du  
välkommen att kontakta vår Kundservice på 031-62 62 62 så hjälper vi dig. 



Max värmeeffekt för varje grupp i fjärrvärmeinstallationen
Grupp (rad, vent, mm)         Betjänar Temperatursamband Dimensionerad effekt kW (FV)

80-60
60-40

60-30

60-30

60-30

Nyinstallation

Utökning av befintlig

Nyinstallation

Utökning av befintlig

Nyinstallation

Utökning av befintlig

Summa sannolikt flöde l/s:

Fjärrvärmecentral
Ny Ombyggnad (förändrad verksamhet) Utökning

Reglerutrustning

Göteborg Energi äger fjärrvärmecentralen inklusive reglerutrustning (FV21)

Göteborg Energi äger fjärrvärmecentralen exklusive reglerutrustning (FV 22)

80-60
60-40

80-60
60-40

Fastighetsägaren äger fjärrvärmecentralen inklusive reglerutrustning (FV30)

Energianvändning
Befintlig eller tillkommande extern värmekälla som ska sammankopplas med fjärrvärmecentralen

Nej

Ja, se nedan tabell

Redovisa energianvändning och dimensionerande effektbehov fördelat på tappvarmvatten- och uppvärmningssystem

Totalt effektbehov
kW

Total 
Energianvändning

MWh/år
Varav Fjärrvärme

kW
Varav Fjärrvärme

MWh/år

VV

VS

Totalt

Varav extern 
värmekälla

kW

Varav extern 
värmekälla
MWh/år



Byggstart av byggnad: Datum för leverans av byggvärme:

Leverans av värme: Slutbesiktning av byggnad:

Ange tidpunkt för följande

Övriga upplysningar (vid villor, vänligen ange typ av värmesystem och projekterad tryckuppsättning för VS-pump)

Fastighetsägare: Namnförtydligande (texta):

Ort och datum:

Vid projektering, upphandling och installation ska Göteborg Energi AB:s “Tekniska bestämmelser” följas. Aktuella anvisningar finns på 
goteborgenergi.se.

Ifylld blankett skickas till: 
Göteborg Energi AB 
Att: Namnet på din säljkontakt 
Box 53, 401 20 Göteborg. 
Du kan också scanna in blanketten och skicka via e-post till din säljkontakt.
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