
Nätägare För-/Färdiganmälan 

Jukkasjärvi sockens Belysningsförening u p a 
Björkplan 6D 
98142 Kiruna 

☐Föranmälan ☐Delanmälan ☐Färdiganmälan 
Ankomst datum Sign Ankomst datum Sign 
Klicka här för att 
ange datum. 

Klicka här för att ange 
datum. 

Installationsmedgivande 
Diarienr:    Datum:Klicka här för att ange datum. 

Anläggning 
Adress Uppgång Vån. plan Lgh. Nr 

Fastighetsbeteckning Kommun Anläggningsnummer 
Kiruna 

Beställare/Kund Fastighetsägare Samma som beställare ☐ 
Namn Namn 

Utdelningsadress Utdelningsadress 

Postnr Ort Postnr Ort 

Telefon Person-/Orgnr Telefon Person-/Orgnr 

Fylls i av installatör  
Anslutning Effekt- och energibehov 
Anmälan avser Konsumentgrupp 
☐Tillfällig anläggning ☐Fast anläggning ☐Enbostadshus ☐Hantverk 
☐Utökning ☐Servisändring ☐Flerbostadshus, lägenhet ☐Jordbruk 
☐Säkringsändring ☐Flerbostadshus, fastighet ☐Industri, *Ange under Upplysning 
Mätarplacering ☐Fritidshus ☐Handel, *Ange under Upplysning 
☐Fasadmätarskåp ☐Elrum ☐Kontor ☐Annat, *Ange under Upplysning 
☐Kabelmätarskåp ☐Annan, *Ange under Upplysning Effektuppgifter 
Servisledning Belysning, ej bost kW 
☐Oförändrad ☐Utökning Motorer kW 
☐Ny ☐Önskemål om TN-S, 5-ledarsystem Elvärme kW 
Abonnemangsstorlek Uppvärmning 
Mätarsäkring Effektab. Elvärme utan komplement ☐Direktel 

☐Vattenburen el 
Beräknade byggtider ☐Värmepump med eltillsats 
Byggstart datum Klicka här för att ange datum. Elvärme i kombination med annat 

energislag 
☐Värmepump med annan tillsats 

Tillkoppling datum ☐El och olja 

☐El och ved 
Annan uppvärmning än el ☐Olja 

☐Fast bränsle 
☐Ledningsbundet system 

Installatör 
Firma Namn, adress Handläggare 
Klicka här för att ange text. Namn 

Telefonnummer 
Underskrift 

Telefonnummer 

Registreringsnummer Namnförtydligande 
Behörighetsnummer 

Beställning 
Jag/Vi beställer elanslutning i enlighet med ovanstående uppgifter, samt 
förbinder mig/oss att iaktta nätägarens allmänna villkor. 

Som ägare till fastigheten tillåter jag/vi indragning av erforderliga ledningar 
och förbinder mig/oss att iaktta nätägarens allmänna villkor. 

Datum Underskrift Datum Underskrift 
Klicka här för att ange 
datum. 

Klicka här för att ange 
datum. 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Färdiganmälan/Delanmälan 
Klar för inkoppling, datum Jag intygar att installationsarbetet är utfört enligt ovan lämnade uppgifter, gällande föreskrifter och gällande 

installationsbestämmelser 
Klicka här för att ange datum. Datum Underskrift Namnförtydligande 

Klicka här för att ange datum. 

*Upplysningar

Bef:
Ny:

Bef:
Ny:

Frånkoppling datum
*Tillfällig anläggning

SNI kod: 
(SNI kod privatkund  111111)

Kauppinen 181
981 92 Kiruna
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