
FASTIGHETSUPPGIFTER KUND 

Adress (gatunamn & nr) Företag/Namn 

Postnummer Ort Utdelningsadress (gatunamn & nr) 

Fastighetens registerbeteckning  Postnummer Postort 

Anläggningsid (vid befintlig anläggning) Servisnummer Telefon dagtid (även riktnr) Personnr/org nr 

TEKNISKA UPPGIFTER 

 Sjukhus     Telemast     Jordbruk       Annat: ___________________• Anläggningen ska betjäna:     Datahall

• Jag har bifogat enlinjesschema*:     Ja

• Generatorns märkdata: _______________ kW

• Uppmätt jordtagsvärde: ___________________ (maximalt 100 Ohm)

• Ange kategori för reservkraft:   1     2   3  4

• Typ av reservkraft:    Stationär     Mobil

* Enlinjeschemat ska visa skyddsutrustning, nätbrytarens funktion (ej MCCCB brytare ÖVER 63 A) och att 3-polig brytning görs. Jordtagets
placering ska framgå.

ELINSTALLATIONSFÖRETAG
Elföretag måste vara registrerat hos Elsäkerhetsverket för att utföra arbete på kunds anläggning.  

 Företag/Namn Adress 

Postnummer   Ort Telefon dagtid (även riktnr) E-post

Organisationsnummer Handläggare  Mobiltelefon 

ANLÄGGNINGSINNEHAVARENS UNDERSKRIFT  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

Datum Underskrift, anläggningsinnehavare

Jag/vi förbinder mig/oss att iaktta nätägarens tekniska villkor och 
instruktion för provdrift av anläggningen.

 ANMÄLAN AV RESERVKRAFT 

Ifylld och underskriven blankett scannas in och mejlas till: elinstallator@vattenfall.com 

eller postas till: Vattenfall Eldistribution AB, RU 2560, 169 20 Solna   

Ärendenummer (vid färdiganmälan): 

FÄRDIGANMÄLAN 
Anläggning klar för tillkoppling (ÅÅ-MM-DD)

Jag/vi intygar att anläggningen är klar för tillkoppling angivet datum, att installationsarbetet är utfört enligt ovan lämnade 
uppgifter samt följer Energiföretagen Sveriges publikation "Stationära reservkraftsanläggningar Anvisningar för säker 
drift" samt övriga gällande föreskrifter och standarder och installationsbestämmelser. 
Underskrift, elinstallatör:

Föranmälan 

Installation
Färdiganmälan

Bortkoppling
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