
Mall för elanslutning

Anslutningsuppgifter
Anslutningsadress, gata, ort:
Kommun
ID.nr på kabelskåp eller nätstation:

Önskat inkopplingsdatum:
Önskat urkopplingsdatum:

Beställande kund
Företag:
Organisationsnummer:
Utdelningsadress:
Postnummer och Ort:

Märkning:

Kontaktperson:
E-mail:
Tele nr:

Kunds egen uppskattning av behov i Ampere:
Kunds egen avtalad energileverantör:
Kunds egen benämning för ärendet:

Förbrukande kund
(Om Förbrukande kund är annan än Beställande kund fylls dessa uppgifter i)

Företag:
Organisationsnummer:
Utdelningsadress:
Postnummer och Ort:

Märkning:

Kontaktperson.
E-mail:
Tele nr:

Fakturaadress
(Om Beställande kund har annan Fakturaadress än huvudadress fylls dessa uppgifter i)

Företag:
Organisationsnummer:
Utdelningsadress:
Postnummer och Ort:

Bifoga dokument
Ange ungefärlig önskad placering av byggcentral.  Tex via  http://kartor.eniro.se
Sätt en "Markör"  på kartan, klicka på dela, kopiera sedan länken och bifoga den i denna mall. 
Ange förslag på anslutningspunkt, tex. kabelskåps nummer eller skylt på nätstation. 

Det måste bifogas dokument till ärendet, = någon form av skiss krävs. 
Situationsplan, principskisser, APD-plan 
OBS!  Ärenden utan situationsplan kommer ej hanteras av Nätbolaget.

Var ute i god tid, det kan ta upp till 4 veckor innan ärendet är klarlagt och inkoppling kan ske.                       
Gäller både in och urkoppling.

Cramo AB  Vagnmakaregatan 3  41507  Göteborg  E-post:  goteborg.el@cramo.com  
Telefon: 031-3408270 Flik 1 (3)

http://kartor.eniro.se/


Utrustning Antal Notering
Kontorsbod
Personalbod
Container, värme
Sågstation
Armeringsstation
Tornkran (typ?)
Hiss material
Hiss persontrafik
Belysningmast
Värme behov m2/m3  El
Värme behov m2/m3  Fjärrvärme
Antal trapphus
Övrigt

Maila ifyllda dokument till el@cramo.com
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