
 

Nätägare Versionsdatum: 2016-06-22 FÖRANMÄLAN / FÄRDIGANMÄLAN 
PRODUKTIONSABONNEMANG  

 

Box 510 
595 29 Mjölby 
Telefon: 0142-855 00 
Telefax: 0142-137 05 

 Föranmälan  Delanmälan  Färdiganmälan 
Ankomst datum Sign Ankomst datum Sign 

                        

Observera att alla fält är obligatoriska och ofullständigt ifylld 
blankett returneras till installatören 

Diarienummer Installationsmedgivande 

      
År Mån Dag 

           
ANLÄGGNING 
Adress Anläggningsnummer befintlig anläggning (konsumtion) 

            
Fastighetens registerbeteckning Kommun/Stadsdel Anläggningsnummer ny anläggning (produktion) / Sätts av nätägaren

                  
KUND FÖR ELABONNEMANG  
(Den som står för nätavtalet på konsumtionsabonnemanget) INSTALLATÖR 
Namn Namn 

            
Utdelningsadress Utdelningsadress 

            
Postnr Ort Postnr Ort 

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

                  
E-postadress E-postadress 

            
NÄTNYTTOERSÄTTNING   
(Ange ett bankgiro- eller bankkontonummer dit ersättning för den överproduktion som matas in i MKNs elnät kan betalas ut) 
Bankgironummer Bank Clearing-nummer Bankkontonummer 

                        

ELHANDELSFÖRETAG 
(Ange vilket elhandelsföretag som har leverans till konsumtionsanläggningen. Information om elhandelsföretag måste vara nätägaren tillhanda senast 
14 dagar före produktionsstart.) 

      
 Separat avtal tecknat angående 

försäljning av överproducerad el 

Momsregistreringsnummer/VAT-nr 

      

ANMÄLAN AVSER  

 Sol  Vind  Vatten  Biobränsle   

Effekt (panel/verk)       kW Effekt - Växelriktare       kW 

Effektfaktor       cos φ Antal växelriktare       st 

Maximal kortslutningsström       A 
Anslutning 
Vi rekommenderar ALLTID  Trefas 

 

 L1  L3 

 L2 Ev. kondensatorbatteriets storlek       kVAr 
trefasig anslutning. 
Enfasig anslutning bör ej överstiga 3 kW 

BERÄKNADE TIDER  Effekt per fas, vid flera 
enfasanslutningar       kW 

Byggstart datum Tillkoppling datum  

            
 Obalansskydd vid enfas, inställt 

värde (skillnad i ström (A) mellan faser)       % 

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR   

      

SKYDDSINSTÄLLNINGAR 
 Inställt värde Enligt SEK TK 8  
Typ av skyddsfunktion Tid Nivå Tid Nivå Anteckningar 

Överspänning (steg 2)             60 s 255,3 V       

Överspänning (steg 1)             0,2 s 264,5 V       

Underspänning             0,2 s 195,5 V       

Överfrekvens             0,5 s 51 Hz       

Underfrekvens             0,5 s 47 Hz       

Eventuellt ytterligare skydd                     
      

Enligt tillverkarens anvisning skall skyddsfunktionerna testas vart      år.

Observera!  Typprovsprotokoll skall bifogas färdiganmälan av produktionsanläggningen 
 

 Vänd  



 
 Alla produkter är CE-märkta 

 Produktionsanläggningen är utförd som fast anslutning på egen gruppledning 

 Elkopplare på produktionsanläggningen är alltid åtkomlig för nätägaren 

 Anläggningen är märkt enligt SEK TK8 
   
UNDERSKRIFTER INSTALLATÖR
Jag/Vi beställer elanslutning i enlighet med ovanstående uppgifter, samt förbinder 
mig/oss att iaktta nätägarens allmänna avtalsvillkor och tekniska villkor. 

  

Datum Underskrift  Datum Underskrift (installatör/ställföreträdaren)

            

 

            
Namnförtydligande  Namnförtydligande 

      
 

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

 Handläggare  

      
Datum Underskrift  Telefonnr (även riktnr) 

            
 

      
Namnförtydligande  Behörighet nr Reg nr 

      
 

            
FÄRDIGANMÄLAN (DELANMÄLAN)   
Anl. klar för tillkoppling Jag intygar att installationsarbetet är utfört enligt ovan lämnade uppgifter, gällande föreskrifter och nätägarens installationsbestämmelser. 

År Mån Dag Datum Underskrift Namnförtydligande 

                           

 
 

NÄTÄGARENS MÄTARUPPGIFTER  (ifylls av nätägaren)   

 Befintlig mätare Ny mätare Anteckningar  Kabelskåp Knutpunkt 

Mätarnummer      

Mätarställning    

  
Uppmärkning av kabelskåp/stationer 
gällande bakspänning

Konstant    
Projekterat Utfört 

Counter-identitet      
       
Bytesdatum 
År Mån Dag 

Montör 
Sign    

     

ÖVRIGA NOTERINGAR   

 

 

NÄTÄGARENS NOTERINGAR  (ifylls av nätägaren) 
Distrikt Bok Konsumentgrupp Kommunkod Utlämnat för åtgärd den 

     
  

Elleverantör Balansansvarig 
Ediel id Namn Aktörs id Ediel id Namn Aktörsid 

      
Produktionsstart Behov av strukturanmälan? Strukturanmälan skapad Strukturanmälan skickad Kod 

 
Ja / Nej 

   Sol (L901)  Vatten (L910) 

 Vind (L911)  Värme (L913) 
Anteckningar 
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