
FÖRANMÄLAN/FÄRDIGANMÄLAN
 Färdiganmälan Föranmälan 

Ankomstdatum Sign Ankomstdatum Sign

Diarienummer Installationsmedgivande
År Mån Dag

ANLÄGGNING
Adress Produkt nr/Levp.nr.

Fastighetens registerbeteckning Kommun Anläggings-ID Ev central beteckning

BESTÄLLARE/KUND FASTIGHETSÄGARE
Namn Namn

Utdelningsadress Utdelningsadress

Postnummer Ortsnamn Postnummer Ortsnamn

Telefon (även riktnr) Personnr/org nr Telefon (även riktnr) Personnr/org nr

ANMÄLAN AVSER KONSUMENTGRUPP

 Tillfällig anläggning
 Ny anläggning
 Utökning
 Servisändring

Säkringsändring   Enbostadshus
 Flerbostadshus, lägenhet
 Flerbostadshus, fastigh.
 Fritidshus

 Kontor

 Industri
 Handel

ÖNSKAD MÄTARPLACERING EFFEKTUPPGIFTER        Nyinstallation      Komplettering
Belysning (ej bost) Motorer

  kW Totalt   kW   Största   kW
 Fasadmätarskåp
 Kabelmätarskåp

 Elrum
 Nisch

Elvärme Huvudsakligt uppvärmningssätt
ÖNSKAD SERVISLEDNING

Antal Typ Totalt   kW  El Annat:

Sätt kryss för huvudsakligt uppvärmningssätt Cu     Al
Area

 Oförändrad
 Ny
 Utökning

 Jordkabel
 TN-C (4-ledare)
 TN-S (5-ledare)

   x     mm2

Elvärme
utan
komplement

1. Direktel
2. Vattenburen el
3. Värmepump med eltillsats

SERVISSÄKRING
STRÖMTRANS-
FORMATOR MÄTARSÄKRING

Bef. Ny Bef. Ny

Elvärme
i kombination
med annat
energislag

4. Värmepump med annan tillsats än el
5. El i kombination med olja
6. El i kombination med ved

  A   A  Ja       Nej   A   A
TIDER FÖR START OCH INKOPPLING
Byggstart datum Tillkoppling datum

Annan
uppvärmning
än el

7. Olja
8. Fastbränsle
9. Annat ledningsbundet system

INSTALLATÖR
UNDERSKRIFTER Firma/Namn och adress
Jag/Vi beställer servisledning och elanslutning i enlighet med
ovanstående uppgifter, samt förbinder mig/oss att iaktta nätägarens
allmänna avtalsvillkor.
Datum Underskrift

Namnförtydligande Telefonnr (även riktnr) Behörighet nr Reg nr

HandläggareSom ägare till fastigheten tillåter jag/vi indragning av erforderliga led-
ningar, och förbinder mig/oss att iaktta nätägarens allmänna avtalsvillkor

Datum Underskrift Datum Underskrift (installatör/ställföreträdaren)

Namnförtydligande Namnförtydligande

FÄRDIGANMÄLAN (DELANMÄLAN)
Anl klar för tillkoppling Jag intygar att installationsarbetet är utfört enligt ovan lämnade uppgifter, gällande föreskrifter och gällande installationsbestämmelser.
År Mån Dag Datum Underskrift Namnförtydligande

UPPLYSNINGAR (t ex avtalad elleverantör, uppgift om slutkund eller typ av verksamhet)

JordbrukByggkraft
Mikroproduktion

735 999 110 0

Annat:

Annan:

Annat:



Uppgifter om produktionsanläggning.  Ifylles av installatören innan anlägging installeras

Kraftkälla  Biobränsle  Sol  Vind  Vatten  
Annat:

Fabrikat och typbeteckning  på 
växelrikatre  samt serienummer

Märkeffekt ( kVA/kW) Val av Elleverantör 
Maximal kortslutningsström (A) Fabrikat och anlat av 

solpanel 

Anslutning 
*Vi rekommenderar alltid trefasig anslutning,
enfasig anslutning bör ej överstiga 3 kW 

 L1  Trefas 
 L2 
 L3 

Antal växelriktare (st) 

Alla produkter är CE-märkta och anl är ansluten enligt teknisk beskriving  

Mätarplats är omtrådad enligt teknisk beskriving

 Mätartavla är placerad i fasadmätarskåp eller markmätarskåp

Företag 
Telefonnummer 

      Anläggningen är klar för besiktning 

Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta 

Ifylles av behörig installatör

Underskrift

Önskat tillkopplingsdatum

Namnförtydligande  Datum

NÄTUPPGIFTER FRÅN ÖSTRA KINDS ELKRAFT. Info tillhandahålls på begäran från installatören.

Antal kablar Area Servisens längdTyp  Jordl
 Luftl

 Cu
 Al   st   x + mm2 Totalt   m

Servissäkringens placering Servissäkringens märkström

Servis-
utför-
ande

Sp-satt

Ej sp-satt A

Ifylles av installatören vid färdiganmälan, då anlägggningen är klar att besiktigas innan 
idrifttagning mot östra kinds elkrafts elnät.

Jordsl.imp

Innan för / färdiganmälan behandlas skall blanketten 

"intygande av frekvenssvarsinställningar för produktionsanläggningar 
Typ A" 
vara ifylld och Östra Kinds Elkraft tillhanda.
Blanketten finns att hämta på vår hemsida ihop med för/
färdiganmälan.

Rk jord Xk jord Sk3 ( kVA) Ij ( A)Nät dat Plusf.imp
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