
Elnät 
 

FÖRANMÄLAN/FÄRDIGANMÄLAN 

Föranmälan Delanmälan Färdiganmälan 

Ankomstdatum Sign Ankomstdatum Sign 

Diarienummer Installationsmedgivande 

År Mån Dag 

ANLÄGGNING 
Adress Anläggnings ID 18 siffror 

735999194 
Installationsmedgivande  
Signatur  

Fastighetens registerbeteckning Mätarnummer Leveransadress ID Tekniskt Nummer 

BESTÄLLARE/KUND (Fakturamottagare) FASTIGHETSÄGARE                       Om samma som Beställare/Kund 

Namn Namn (Om inte kryss ovan)

Utdelningsadress Utdelningsadress (Om inte kryss ovan)

Postnummer Ortsnamn Postnummer Ortsnamn (Om inte kryss ovan)

Telefon (även rikt nr) Person/Org. nr Telefon (även rikt nr) Person/Org. Nr (Om inte kryss ovan) 

ANMÄLAN AVSER KONSUMENTGRUPP 

 Tillfällig anläggning 

 Nytt abonnemang 

 Utökning 
kW 

eller 

A 

 Enbostadshus      

 Flerbostadshus, lägenhet  

 Flerbostadshus, fastighet  

 Fritidshus       

 Kontor 

 Hantverk * 

 Industri * 

 Handel * 

 Jordbruk 

* Typ anges

under upplysning 
nedan. 

 Servisändring 
EFFEKTUPPGIFTER         Nyinstallation            Komplettering 

 Säkringsändring 
Bef  Ny

Belysning (ej bost) 
   kW 

Motorer 

Totalt   kW   Största    kW Strömtransformatormätning 

Elvärme 

Totalt    kW 
Huvudsakligt uppvärmningssätt 

     El   Annat 

ÖNSKAD MÄTARPLACERING Sätt kryss för huvudsakligt uppvärmningssätt 

      Fasadmätarskåp    Elrum  
      Kabelmätarskåp    Nisch 

Elvärme utan 
komplement 

 1. Direktel

 2. Vattenburen el

 3. Värmepump med el tillsatsÖNSKAD SERVISLEDNING 

 Oförändrad 

 Ny 

 Utökning 

 Jordkabel 

 TN-C (4-ledare) 

 TN-S (5-ledare) 

Antal Typ 
      Cu      Al 

Elvärme i 
kombination med 
annat energislag 

 4. Värmepump med annan tillsats än el

 5. El i kombination med olja

 6. El i kombination med vedArea 

X     mm2 Annan 
uppvärmning än el 

 7. Olja

 8. Fast bränsle

 9. Annat ledningsbundet system
INFO TILL INSTALLATÖR 

Zj i Avlämningspunkt IK3 

INSTALLATÖR 

BERÄKNADE TIDER Firma/Namn och Adress 

Byggstart datum Tillkoppling datum 

Telefon (även rikt nr.) Behörighets nr. 

UNDERSKRIFTER 
      Beställare/Kund eller 
      Fastighetsägare 

Handläggare 

Datum Underskrift Datum Underskrift (Installatör/Ställföreträdare) 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

FÄRDIGANMÄLAN (DELANMÄLAN) 
Anl. Klar för inkoppling Jag intygar att installationsarbetet är utfört enligt ovan lämnade uppgifter, gällande föreskrifter och 

gällande installationsbestämmelser 

År Mån Dag Datum Underskrift Namnförtydligande 
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