
Umeå Energi Elnät AB 
Box 224, 901 05 Umeå  Besöksadress: Storgatan 34 

Telefon: 090-16 00 00  Fax: 090-16 00 10  umea.energi@umeaenergi.se  
 www.umeaenergi.se

Lägenheter i flerbostadshus 
Bilaga till för-och färdiganmälan 

Adress Lgh 
Nr * 

Kund Org/Person.nr Mätarplatsmärkning Placering 
mätare 

Mätarsäkring 

Har flerbostadshuset mer än 12 lägenheter hittar du fler fält på sida 2.  

Önskat färdigdatum:  Övriga upplysningar: 

Underskrift av installatör 

________________________________________________________________________________________________________________ 
Ort och Datum    Underskrift    Telefonnummer installatör 

________________________________________________________________________________________________________________ 
Företag     Namnförtydligande   Befattning 

Bilagan skickas in i befintligt ärende via installatörswebben i samband med för/färdiganmälan. Minst tre veckor innan önskat 
färdigdatum behöver vi ha fått in din bilaga.  

* Enligt Lantmäteriets standard

 Kontakta oss vid frågor:  
natanslutning@umeaenergi.se 

Skriv här Skriv här 

mailto:umea.energi@umeaenergi.se
http://www.umeaenergi.se/
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