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Rutiner vid för- och färdiganmälan 
För för- och färdiganmälan gäller de administrativa rutiner mellan el-entreprenör och 
nätägare som beskrivs i Svensk Standard. Nedan kan du se vilka fält som bör fyllas i och 
vilken anmälan som gäller för respektive installation. 
 

Föranmälan 
Föranmälan ska vara oss tillhanda senast fyra veckor före anslutning. I de fall där nytt elnät måste byggas 
eller där befintligt elnät måste förstärkas erfordras som regel att föranmälan lämnas senast sex månader 
innan anslutning skall ske, i annat fall efter överenskommelse. Elinstallatör ska genom föranmälan 
skriftligen ange vilken servissäkring beställaren önskar få anslutningen dimensionerad för. Situationsplan 
med markerad anslutningspunkt ska bifogas.  
Installationsmedgivande med färdiganmälan skickas till installatören med datum då vi tidigast kan 
tillkoppla anläggningen. Färdiganmälan ska vara oss tillhanda senast fem arbetsdagar innan tidigaste 
tillkopplingsdatum, inlämningsdagen ej inräknad, annars kan arbetet komma att flyttas fram upp till fyra 
veckor.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Föranmälan ska vara försedd 
med beställarens samt 
fastighetsägarens underskrift. 
 
Exempel då Föranmälan krävs: 
 
• Produktionsanläggning; 

(sol-, vind- och vattenkraft), 
reservkraft, kraft-
värmeanläggning. 
Vid mikroproduktion ska 
anmälan och produktblad 
bifogas. 
 

• Ny anslutning 
 

• Servisändring; 
Byte till 3-fas (med 
servisändring) eller 
uppsäkring till servissäkring 
större än 25A. 
 

• Annat; 
Ändring av effekt-
abonnemang högspänning. 
Ombyggnad, byte eller flytt 
av mätarskåp. 
Byte mätartavla 
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Färdiganmälan 
Färdiganmälan ska vara oss tillhanda senast fem arbetsdagar före tillkoppling, inlämningsdagen ej 
inräknad. Enklare installationsärenden behöver ej föranmälas utan kräver endast färdiganmälan.  
 
 
Färdiganmälan ska vara 
försedd med elinstallatörens 
underskrift.  

 

 
 

  

Exempel då Färdiganmälan 
krävs: 
 
• Tillkommande abonnemang; 

Nytt abonnemang på befintlig 
anslutning 
 

• Säkringsändring;  
Uppsäkring av servissäkring till 
max 25A. 
När servissäkring inte behöver 
ändras. 
 

• Slopa abonnemang 
 

• Annat; 
Byte till 3-fas (utan 
servisändring) 
Plombering 
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Tillfälliga anläggningar 
För- och färdiganmälan skickas in tillsammans och ska vara oss tillhanda senast fem arbetsdagar före 
tillkoppling önskas, inlämningsdagen ej inräknad. Vid större och speciella anläggningar gäller motsvarande 
tidsramar som vid permanenta anslutningar. 
 

 
 
 

Elinstallatör ska genom för- och 
färdiganmälan skriftligen ange 
vilken säkring beställaren önskar. 
 
Vid tillfälliga anläggningar som 
avser byggnation gäller 
tidsperioden max ett år. Önskas 
längre tidsperiod ska detta vara 
avtalat före anslutning, anges på 
anmälan.  
 
 
För- och Färdiganmälan ska 
vara försedd med underskrifter 
av elinstallatör, beställare, 
fastighetsägare och ansvarig 
för fortlöpande kontroll.  
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