
Ägarbytesblankett – fjärrvärme/fjärrkyla 
FLERBOSTADSHUS OCH LOK ALER

1. Uppgifter om fastigheten 

Leveransadress 
 

Anläggningsnummer Fastighetsbeteckning

Ovanstående uppgifter är hämtade från nu gällande avtal med Norrenergi AB. 
Ingen mätarställning behöver anges. Norrenergi läser av mätaren med hjälp av fjärravläsning.

2. Uppgifter om nuvarande kund 

Namn

 

 

Person-/organisationsnummer

Adress dit slutfaktura ska skickas (om annan än nuvarande leveransadress)
 

Eventuell märkning av slutfakturan (referens, projektnummer eller liknande)

Undertecknad säger upp nu gällande avtal med Norrenergi för ovan anläggning. Uppsägningen gäller från och med den nya kundens  
tillträdesdatum, som anges nedan. För företag krävs underskrift av (samtliga) firmatecknare.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

3. Uppgifter om ny kund 

Bolagsnamn/namn på bostadsrättsföreningen

 

Organisationsnummer

Telefonnummer

Undertecknad övertar leveransen av fjärrvärme/fjärrkyla från 
Norrenergi för anläggningen ovan från och med nedan angivet tillträdes- 
datum. För företag krävs underskrift av (samtliga) firmatecknare.

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Tillträdesdatum (ifylles alltid)

Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

E-postadress

          Önskar få avtalet digitalt                Saknar e-postadress

4. Faktureringsinformation 

Faktureringsadress 
 

Postnummer

Ev. c/o-adress

Ort

Eventuell märkning av fakturan (referens, projektnummer eller liknande)

Var god vänd



Huvudkontaktperson

Namn

Telefonnummer

Enhet eller avdelning

E-postadress

5. Kontaktpersoner

Ansvarig för avtal och tilläggstjänster

Namn

Telefonnummer

Enhet eller avdelning

E-postadress

Ansvarig för energifrågor

Namn

Telefonnummer

Enhet eller avdelning

E-postadress

Ansvarig för värme-/kylcentral

Namn

Telefonnummer

 

Enhet eller avdelning

E-postadress

Fakturaansvarig

Namn

Telefonnummer

Enhet eller avdelning

E-postadress

6. Eventuell tilläggsinformation kan meddelas här

Gör så här 

Fyll i blanketten och posta den portofritt till: Norrenergi, Marknadsavdelningen, Svarsporto,  

Kundnummer 160310100, 171 20 SOLNA, eller skanna och e-posta den till kontakt@norrenergi.se. Kontakta oss 

gärna om du undrar över något. Telefon: 08-475 04 40  E-post: kontakt@norrenergi.se

Fylls i av Norrenergi 

Energi (MWh)

Flöde (m3) 

Datum Initialer    
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