
  
  
  

ANMÄLAN TILL ELANLÄGGNINGSREGISTER

Datum ...........................................

110 Ny elanläggning Driftsledare Tidpunkt för ibruktagn. av elanläggning
Anmälan gäller Ändring av registeruppgifterna Periodisk besiktning el. dess ändr.
120 Ant. transformatorstat. Högsta fördeln.spänn. Kraftverk
Tekniska upp- st kV MVA

gifter Elanläggningens klass 2B 2D 3A
2C 2E 3B

130 Namn Telefon Telefax
Innehavarens
uppgifter Utdelningsadress Postnr Postkontor

140 Funktionsenhet
Elanläggningens
uppgifter Besöksadress Postnr Postkontor

Distributionsbolag till vars nät anläggningen är ansluten

Namn på den som byggt anläggningen Telefon (även riktnummer)

150 Namn Personsignum
Driftsledarens
upgifter

Kontaktuppgifter

Underhållsavtal som gäller anläggningen har ingåtts Driftsledaren är anställd av
med företaget där driftsledaren är anställd innehavaren

160 Utförare av certifieringsbesiktning Besiktningsdatum
Elanläggningens
besiktningar

Utförare av periodisk besiktning Besiktningsdatum

170
Underskrifter (se ifyllningsanvisning)
171 172
Driftsledaren har givits tillräckliga befogenheter Jag har åtagit mig uppgiften som elanläggningens driftsledare och
att sörja för sin uppgift förbinder mig at sköta om de uppgifter som denna befattning innebär
Datum och underskrift Datum och underskrift

173 Anmälan gäller inte driftsledaren

Anmälarens underskrift

BILAGOR Driftsledarens behörighetsintyg Precisering av utrymmen och anläggningar 
Underhållsavtal som undergått certifieringsbesiktning ........................

Blankett.12



IFYLLNINGSANVISNING

ANMÄLAN TILL ELVERKS OCH ELANLÄGGNINGSREGISTRET

På blanketten (blk 12) anmäls elanläggningars certifieringsbesiktningar och periodiska besiktningar, 
driftsledare och uppgifter om anläggningen och dess innehavare samt ändringar i dessa uppgifter 
till landskapsstyrelsens register. Numreringen i anvisningen anger motsvarande punkter i blanketten.

110

120

* 2B Elanläggning i ett behandlingsrum på sjukhus, hälsocentral eller privatundersökning eller 
vårdanstalt, där anestesi eller större blockad används

* 2C Elanläggning till vilken hör delar med över 1000 V nominell spänning
* 2D Elanläggning vars anslutningseffekt överstiger 1600 kVA
* 2E Nätinnehavarens distributions-, överförings- eller annat motsvarande elnät
* 3A Elanläggning i explosionsfarligt utrymme i vilket för tillverkning, hantering eller upplagring 

av farlig kemikalie eller tillverkare av sprängämne, krävs tillstånd av landskapsstyrelsen
* 3B Elanläggning i behandlingsrum på sjukhus, hälsocentral eller privat undersöknings- och

vårdanstalt i vilken patienten vårdas med åtgärder för vilka krävs anestesi eller större blockad

130 Ange kontaktuppgifterna för elanläggningens innehavare:
* innehavarens officiella namn, tex. Anläggning Ab
* innehavarens postadressförbindelser
* telefon- och telefaxnummer inkl. riktnumret

140 Ange elanläggningens uppgifter
* funktionsenhetens namn
* gatu- eller motsvarande näradressuppgifter (inte postbox)
* distributionsnätbolag till vars nät anläggningen är ansluten
* kontaktuppgif+C13terna för entreprenören som byggt anläggningen (tel.nr räcker)

150 Ange driftsledarens uppgifter
* namn och personbeteckning
* kontaktuppgifter
* driftsledarens anställningsförhållande gentemot innehavaren

Vid anmälan om utnämning av driftsledare skall till anmälan bifogas en kopia på dennes 
behörighetsintyg och ett tillämpligt utdrag ur det eventuella underhållsavtalet.

160 Ange uppgifterna om de besiktningar som elanläggningen undergått:
* namnet på den som utfört första besiktning
* tidpunkten för första besiktning.

Vid anmälan om första besiktning för ändring skall till anmälan bifogas en utredning som 
preciserar de besiktigade utrymmena och anläggningarna.

170 Underskrifter:
Vid anmälan om utnämning av driftsledare skall i anmälan finnas både innehavarens officiella
försäkran (punkt 171) och driftsledarens samtycke (punkt 172).

Ange vilka punkter anmälan gäller. Dessutom anges när anläggningen eller dess ändring har tagits 
eller tas ibruk för sitt avsedda ändamål. När det gäller ändring räcker det med att fylla i de för 
ändringen relevanta punkterna samt tillräckliga basuppgifter (punkt 130/140).

Ange transformatorstationernas (inte transformatorernas) antal, elanläggningens klass, högsta 
fördelningsspänningen och effekter för eventuella kraftverk. Elanläggningsklasserna framgår ur HIMb 
517/1996. Anläggningar som skall anmälas till landskapsstyrelsen är:
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