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Leverantör: Sollentuna Energi & Miljö AB 

Undertecknad, ägare till nedan angiven fastighet, anmäler härmed ombyggnad av undercentral och styrker att nya 
uppgifter på fjärrvärmecentralen är korrekta. Detta dokument blir bilaga till redan befintligt leveransavtal.   SEOM 
skall ha möjlighet att innan arbetena påbörjas kontrollera mätsträckor och servisventiler. Är servisventiler obrukbara 
skall de bytas i samband med arbetena. Vid större effektförändringar kan mätsträckan vara tvungen att byggas om. 
Detta arbete bekostas av kund.  
Bilagor: Lokala anvisningar, Princip schema. Finns även på www.seom.se - Fjärrvärme. 
Värmeleverantören tillhandahåller: 
2 st temperaturgivare med dykrör, 1 st flödesmätare, 1 st integreringsverk. 

Fastighetsägarens namn:  Orgnr:  

Adress:   Postnr:             Postadress: 

Fastighetsbeteckning: Anläggningsnr:

Leveransadress:  Postnr:              Postadress: 

Faktureringsadress: Postnr:              Postadress: 

Dimensioneringsdata  Beställarens referensnummer / kod: 

Uppvärmd yta 
m2 

Antal lägenheter 
st 

Sannolikt flöde (vv) 
xx. l/s Fyll i kW nästa rad

Varmvatten kW  
vid DUTn °C 

Transmission                kW 
 vid DUTn                °C 

Transmission        kW  
Vid Tute                  °C 

Ventilation              kW  
vid DUTn                 °C  
DUT = dimensionerande ute luft temp 
Tute = medel temp utomhus 

Återvinning värmepump 
          kW  

med spillvärmekälla typ 

Återvinning annan typ 
kW  

med värmekälla typ  

Önskat datum för tillhandahållen servisrumsutrustning år, mån, dag:  

Beräknat värmeleveransdatum år, mån, dag:  

Beräkning av värmebehovet utförd av:  

Installationen utföres av:  

Ort      Datum              Fastighetsägare/Befullmäktigat ombud 

_____________________    __________________             _______________________________ 

Bilagor: 1 st omgång ljuskopior av ritningar för servisrum, kopplingsschema och situationsplan. 
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