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Melding til Nettselskap/Det lokale eltilsyn
Oppgi aktuell mottaker av meldingen. Meldingen sendes til Nettselskapet som besørger
distribusjon til Det lokale eltilsyn.
Nettselskaps referanse:
Fylles ut av Nettselskapet. Målernr. og annet fylles ut av elentreprenør ved endring av
eksisterende anlegg dersom dette er kjent
Generelle opplysninger
Opplysninger om elentreprenør, nettselskap og eier/bruker/bestiller:
Nettselskapets saksbehandler oppgis dersom kjent
Elentreprenørens autorisasjonsnummer oppgis dersom kjent.
Installasjon/anleggsadresse/
Gårdsnummer/bruksnummer/festenummer
Her oppgis installasjonens/anleggets gateadresse, eller annen entydig beskrivelse evt. Gårds-,
bruks- og feste-nr.
Installasjonens-/anleggets bruksområde
Eksempel enebolig, verksted, skole, hotell osv.
Teknisk data om installasjon/anlegg
Ny installasjon:
Gjelder når det må fremføres ny stikkledning (ikke ved forsterking av eksisterende)
Nytt anlegg:
Gjelder når det skal opprettes nytt måleranlegg i bestående installasjon.
Midlertidig installasjon:
Gjelder installasjon som skal fjernes/frakobles etter en viss tid (provisoriske anlegg/sentraler)
Endring av overbelastningsvern/hovedsikring:
Gjelder hvis installasjonsarbeidet fører til endring av overbelastningsvern/hovedsikring, f eks
forsterking av inntak.
Arbeid i målepunkt:
Gjelder hvis installasjonsarbeidet har konsekvenser for måling eller målerutrustning.
Bruksendring:
Gjelder hvis anleggets forutsatte bruk endres fra f eks bolig til kontor.
Felter for stikkledning:
Her oppgis om stikkledningen er lagt eller om man ønsker fremført en ny.
Energiforbruket pr år:
Her oppgis antatt energiforbruk.
Effektbehov:
Her oppgis antatt effektbehov.
Verdien for energibehov og effektbehov kan benyttes av nettselskapet som utgangspunkt for
planlegging og utbygging av sitt fordelingsnett og til fastsettelse av anleggsbidrag i sin avtale med
eier.
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Delt entreprise:
Gjelder hvis installasjonsarbeidet skal forestås av flere elentreprenører eller konsulent/
elentreprenør.
Antall anlegg:
Her oppgis antall måleranlegg som installasjonen består av.
Overbelastningsvern er:/Hovedsikring er:
Merkestrøm oppgis ved endring av bestående installasjon/anlegg.
Overbelastningsvern blir:/Hovedsikring blir:
Ønsket merkestrøm oppgis ved nye installasjoner eller ved endringer.
Tilleggsopplysninger:
Utfyllende opplysninger oppgis etter behov. Skriv opp eventuell korrespondanse som en har hatt
med nettselskapet f eks brevnummer og annet.
Dato og Ansvarlig underskrift for elentreprenør:
Underskrives av elentreprenøren/den han har bemyndiget.
Tilbakemelding fra nettselskap
Nettsystem:
Oppgis av nettselskapet ved ny installasjon. Ved nytt anlegg ønsker nettselskapet at
elentreprenøren selv krysser av i aktuell rute (ses på eventulle 3-fase målere).
Kortslutningsdata:
Standard verdier. Beregnede verdier.
Ved kortslutningsstrømmer innenfor standard verdier som er Ik maks 6,0 kA og Ik min 0.8 kA,
krysses det av for standard verdier, (eget ark er laget).
Beregnede verdier oppgis i feltet merknader når standard verdier ikke er relevant. Verdiene som
oppgis er relatert til inntakspunktet dersom ikke annet er angitt. Data til eksisterende anlegg blir
vanligvis ikke oppgitt, her må elentreprenøren selv forestå målingen.
Informasjoner om kortslutningsvern som er levert av nettselskapet.
Her oppgis plassering, fabrikattype, merkestrøm og innstilling. Det er viktig at det foretas en
koordinering mellom nettselskap og elentreprenør for å oppnå nødvendig elsikkerhet.
Stikkledning:
Type og dimensjon for valgt stikkledning oppgis.
Merknader:
Kan brukes til annen informasjon fra nettselskapet.
Meldinger er godkjent/avslått:
Hvis avslått, begrunnes dette i merknadsfeltet/eget vedlegg.
Dato og ansvarlig underskrift fra nettselskap:
Underskrives av nettselskapets saksbehandler.
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Stikkledning/Målepunkt/Nettkunde
Målernummer:
Oppgis ved arbeid på eksisterende anlegg eller hvis elentreprenøren har satt opp måler på nytt
anlegg.
Avtale med/tillatelse gitt av:
Nettselskapets saksbehandler oppgis.
Gjelder flere anlegg på installasjonen, se samleskjema:
Hvis installasjonen består av flere anlegg, kan samleskjema benyttes for opplysninger om det
enkelte anlegg, f eks blokk med flere leiligheter, butikksenter og lignende.
Nettkundeopplysninger:
Alle kundeopplysninger fylles ut dersom de er kjent.
Stikkledning: Tilkobling/Frakobling/Endring til 3 fase:
Kryss av i gjeldende rute.
Det bekreftes at nettselskapet kan spenningssette installasjonen/anlegget, og at det tilfredsstiller
sikkerhetskravene i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg:
Underskrives av elentreprenøren/den han har bemyndige.
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