Sammenkobling av anlegg
Hva menes med sammenkobling av anlegg?
Med sammenkobling av anlegg så vil det si at en eller flere målere fjernes (opphøres) og at
anlegget/anleggene kobles inn på målersløyfen til en gjenværende måler.

Hvordan skal en sammenkobling meldes inn til Lyse Elnett?
En sammenkobling skal meldes inn ved benytte meldingstypen «Arbeid i målepunkt – Forenklet
melding» i Elsmart da det skal avtales tidspunkt mellom installatør og Lyse for når jobben skal
utføres. OBS!! Det er veldig viktig at det er måleren som skal fjernes som blir meldt inn.

Fremgangsmåte for å melde inn en sammenkobling
•

1.
2.
3.
4.
5.

Logg deg inn på brukeren din i Elsmart og trykk «Ny melding» slik at premeldingsvindu
kommer opp

Velg Installatør/Entreprenør
Huk av for «Arbeid i målepunkt»
Huk av for «Forenklet melding»
Legg inn postnummer for anleggsadressen
Legg inn målernummer
a. En AIDON AMS-måler har et 16-sifret målernummer som står over strekkoden
6. Trykk «Opprett melding»

•

Når «Forenklet melding» så er opprettet så vil det dukke opp et nytt vindu som heter «Søk
anlegg» (Dette vinduet dukker kun opp om målernummer er lagt inn i premeldingen.
Dersom du ikke har lagt inn målernummeret i premeldingen så må du trykke «Lagre» når du
har opprettet meldingen, så trykker du «Søk anlegg». Deretter vil vinduet «Søk anlegg»
dukke opp). Se eksempel nedenfor på hvordan man henter inn anlegg.

1. Trykk «Søk». Anlegget vil så dukke opp nedenfor (Målernummer, Skilltid, Adresse, osv.)
2. Huk av for dette anlegget
3. Trykk deretter «Hent valgt anlegg» og så vil anlegget bli hentet inn i meldingen

•

Fyll ut alle felter i meldingen som er påkrevd (røde felter).
o Dersom det mangler noe i eierinfo og dere ikke vet hva som skal står her så er det ok
og bare legge inn noe tilfeldig (Vi krever ikke at dere skal fylle ut dette for
eksisterende anlegg)
o I tilleggsopplysningsfeltet skriver dere «Sammenkobling av anlegg». Dersom det er
opprettet andre forhåndsmeldinger i forbindelse med sammenkoblingsjobben, så
skal det også refereres til ref. nr. her.
o For en sammenkobling skal det kun hukes av for «Sammenkobling av anlegg» og
ingenting annet.

•

Etter at anlegg er hentet inn, påkrevde felter er fylt ut og at det er huket av for
«Sammenkobling av anlegg» så sendes forhåndsmeldingen inn til godkjenning, «Send
forhåndsmelding».

•

Roboten vår vil behandle forhåndsmeldingen. Den oppretter en serviceordre (dette er ikke
en opphørsordre) slik at installatør ringe inn til Lyse og avtale dato for når jobben skal
utføres. Det er viktig at installatør går inn og sjekker hva som står i merknadsfeltet fra
nettselskap. Her vil ordrenummer som avtale kan bookes på stå, samt kontaktinformasjon til
Lyse.

•

Etter at tidsavtale er opprettet så vil det bli opprettet en opphørsordre av oss med den
datoen som er avtalt. På denne måten vil vi kunne redusere antall problemer i fremtiden
mot Elhub.

