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För- och färdiganmälan 

 

Föranmälan.nu 

För alla typer av anmälan var nog med att ta reda på så mycket information och 

uppgifter om given anläggning samt var ute i god tid. Är fastighetsägaren en annan än 

kunden är det bra att även ha dessa uppgifter till hands. För att underlätta och snabba 

på hanteringen är det önskvärt att du tar reda på mätarnumret på elmätare samt att du 

använder kartfunktionen för att markera vart inom vårt elnät anmälan avser. 

Har du ytterligare information eller synpunkter som kan vara bra att förmedla så 

använd fältet för Upplysningar som är ett fritextfält, alternativt bifoga en eller flera 

bilagor.  

Ny anläggning 

Är en föranmälan som främst avser nybygge av villor eller andra fastigheter. En kund 

som är i behov av byggström men är medveten om att det inom en relativ snar framtid 

kommer avse en permanent fastighet är även anmälan Ny anläggning att föredra. 

Säkringsändring 

Är en färdiganmälan som installatören skickar in när en säkringsändring är gjord ute 

hos kund.  Säkringsändringar inom intervallen 16-25 A eller intervallen 35-63 A skall 

göras som en färdiganmälan. Även nedsäkringar från intervallet 35-63 A till  intervallet 

16-25 A ska använda sig av färdiganmälan Säkringsändring. 

 

Har en installatör varit hemma hos kund och utfört ett arbete där plomberingen brutits 

till mätartavlan eller elmätaren skall färdiganmälan för Säkringsändring användas. Ange 

då befintlig mätarsäkring och samma mätarsäkring i fältet för ”Ny mätarsäkring” samt 

kommentera under Upplysningar av vilken anledning vi måste plombera på nytt. 

 

Avser anmälan en säkringsändring från intervallet 16-25 A till 35 A och uppåt skall 

istället en föranmälan med Servisändring används. Monteras en ny mätartavla alternativt 

att kunden önskar bygga om anläggningen till en trafoanläggning skall en föranmälan 

göras med anmälan avsedd Servisändring. 

Utökning 

Avser en föranmälan där det redan finns en fastighet med minst ett abonnemang men 

kunden är i behov att utöka till flera. Ett typexempel är ett flerbostadshus där utökning  

kommer ske till ett eller flera tre-/enfas abonnemang. Alternativt om en lägenhet skall 

delas upp till två abonnemang med separata elmätare.  

Servisändring 

Är en föranmälan när kunden är i behov av ny serviskabel eller servissäkring fram till 

mätartavlan. När den befintliga servisen redan räcker till men installatören skall 

installera en större mätartavla alternativt bygga om till trafoanläggning skall ändå en 



Dokumenttyp Sida 

INFORMATION 2 (2) 

Ämne Datum Utgåva 

För- och färdiganmälan 2018-04-19 

anmälan avsedd servisändring användas. I dessa fall är det bara att fylla i nuvarande 

servisuppgifter samt anmäla kompletterande uppgifter som tex ny mätarsäkring. 

En anläggning som ska säkras upp till 80 A eller högre skall ALLTID byggas till en 

trafoanläggning. På samma sätt ska en trafoanläggning som ska säkras ner till en säkring 

på 63 A eller lägre alltid byggas om till direktmätning. 

Tillfällig anläggning 

Är en föranmälan där kunden tillfälligt är i behov av byggström eller elmatning 

under en begränsad tid. 

Småskalig produktion 

Är en föranmälan som riktar sig till dig som redan har en anläggning men vill ansluta 

eller utöka en produktionsanläggning, i de flesta fall rör det sig om solcellsanläggningar. 

Övrigt 

Anser du att ovanstående typer av anmälan inte stämmer överens med ditt ärende går 

det att använda sig av anmälan Annat alternativt kontakta oss på Energi & Miljö via 

epost till: erik.arons@karlskogaenergi.se.  

Är du ny användare av föranmälan.nu och vill ha hjälp med den första anmälan är du 

välkomna att kontakta oss eller boka tid för en introduktion. För tidsbokning eller 

snabba ärenden går det bra att höra av sig till telefon 0586-750 215. 
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