Datum
BOX 1043
VÄSTKUSTVÄGEN 50
432 13 VARBERG
0340-62 88 00
info@varbergenergi.se

Namn

Återsänd föranmälan till:

Adress

fjarrvarme@varbergenergi.se

Postadress

FÖRANMÄLAN FJÄRRVÄRMEINSTALLATION
Kundnummer

Anläggningsadress

Fastighetsbeteckning

Kontaktperson

Telefonnummer

Mailadress

INSTALLATÖR (ifylles av kund/installatör)
Företag
Adress

Postnr & Ort

Namn Installatör

Telefonnummer

Svetsare Namn

Svetslicensnummer

Mailadress

INSTALLATION& FJÄRRVÄRMEVÄXLARE Ifylles av Installatör
Datum och tid för installation:
DATUM
Tid (för Varberg Energis tekniker att infinna sig på plats)

ca: kl
VÄRMEVÄXLARE
Fabrikat:

Typ:

Dimensionerande uppgifter
Typ/Plattantal
Primärsida
Q (Flöde) [m3/h]
(Fjärrvärmesystem) Tryckfall [kPa]
Temp [°C]
Sekundärsidan
Q (Flöde) [m3/h]
(Värmesystem)
Tryckfall [kPa]
Temp [°C]
Typ av styrventil
Q (Flöde) [m3/h]
Tryckfall [kPa]
MÄTARE Ifylles av Varberg Energi
Mätare Qp
Mätarlängd [mm]

Reglercentral:
VVX Varmvatten

VVX Rad

Gänga (G”) / Fläns (DN)

Övrig info

INSTALLATIONSTILLSTÅND Ifylles av Varberg Energi
Datum
Godkänt installationsmedgivande av

VVX Vent

Batteri/ Nätansluten

Tillämpningsanvisning Föranmälan och Installationsmedgivande
Skriftlig föranmälan skall lämnas för installationsarbete gällande fjärrvärme.
Installationsarbetet skall utföras enligt ”Fjärrvärmecentralen utförande och installation tekniska
bestämmelser F:101”
RUTINER
1. Anmälan består av två blad.
Installatören sparar först blanketten som t ex Nordvägen 1.doc, och fyller därefter i de
erforderliga uppgifterna på blad 1 och sänder det via e-post till fjarrvarme@varbergenergi.se
Egenhändig namnteckning erfordras ej.
2. Installationsmedgivande
Varberg Energi återsänder installatörens anmälan som ett installationsmedgivande med
eventuella förbehåll. Som ger installatören rätt att utföra arbete i samband med installation
av fjärrvärmecentral. I installationsmedgivandet anges vilken mätare ”Qp” samt Mätsträcka i
mm och om det ska vara gänga eller flänskoppling.
3. Avrop för stängning av servisventiler för mätaruppsättning
** Endast VEAB får manövrera servisventilerna - Otillåten manövrering straffas med vite **
(Blanketten medtas av den från VEAB som stänger ventilerna, denna kontrollerar att ev
förbehåll är ok.
a) Om mätaren skall anslutas med fast elanslutning skall elanslutning finnas tillgänglig
innan ventiler stängs.
b) All installation utom inkoppling till fjärrvärmen skall vara gjord innan ventiler stängs.
c) Installation skall vara klar för mätaruppsättning inom 1 dygn efter att ventiler stängts.
4. Avrop på mätaruppsättning.
Ett tryckprovningsprotokoll skall finnas färdigt för överlämning till VEAB:s tekniker vid
mätaruppsättningen.

Kund
Med kund avses den som ska debiteras anslutningskostnaden. Om kund är annan än slutkunden
anges beställarens namn.
Tider
Anmälan för bokning av mätaruppsättning ska göras senast två (2) veckor före anslutning.

