
 Upplands Energi 
Adress: Ramsjövägen 46,  743 63  Björklinge 
Telefon: 018-67 84 00 
E-post: info@upplandsenergi.se 
Hemsida: www.upplandsenergi.se 

BRUTEN PLOMBERING 
Projektnummer: 

 

❏ Föranmälan 
Ankomstdatum Upplands Energi 
 
 
 
 
 
 
Sign: 

❏ Installationsmedgivande 
Utfärdat datum Upplands Energi 
 
 
 
 
 
 
Sign: 

❏ Färdiganmälan 
Ankomstdatum Upplands Energi 
 
 
 
 
 
 
Sign: 

ANLÄGGNING 
Adress Fastighetens registerbeteckning Kommun 

Önskat tillkopplingsdatum Anläggningsnummer Installatören anger (se mätarplats eller nätfaktura) 

7359991280 -  
Nätstation (fylls i av Upplands Energi) 

KUND    EV ANNAN FASTIGHETSÄGARE 
Namn Namn 

Utdelningsadress Postnummer Utdelningsadress Postnummer 

Telefon (inkl. riktnr) Postort Telefon (inkl. riktnr) Postort 

E-post E-post 

Person/org nr 

         ꞁ         │         ꞁ         │         ꞁ         │        ꞁ        ꞁ        ꞁ 

Person/org nr 

         ꞁ         │         ꞁ         │         ꞁ         │        ꞁ        ꞁ        ꞁ 
INSTALLATÖR 
Firmanamn Handläggare Behörighet nr Reg nr 

Telefon (inkl. riktnr) E-post 

Adress Postnummer Postort 

Ort och datum Underskrift Namnförtydligande 

MÄTARPLACERING                                      TYP AV KONSUMENT                                  STRÖMTRANSFORMATOR                         MÄTARSÄKRING 

❏ Fasadmätarskåp 

❏ Kabelmätarskåp 

❏ Elrum 

❏ Nisch 

❏ Annat:…………………………..  

❏ Enbostadshus 

❏ Flerbostadshus 

❏ Fritidshus 

❏ Verksamhet 

❏ Jordbruk 

❏ Annat:………………….. 

❏ Ja 

❏ Nej 

 
 

                A 

ORSAK TILL BRUTEN PLOMBERING 
Var vänlig beskriv ditt ärende 

FÄRDIGANMÄLAN 
Datum anl. klar för tillkoppling Jag intygar att installationsarbetet är utfört enligt ovan lämnade uppgifter samt gällande föreskrifter och installationsbestämmelser. 
År Mån Dag Ort och datum Underskrift Namnförtydligande 

 

Observera att blanketten måste fyllas i komplett för att ärendet ska kunna handläggas av Upplands Energi  
Genom att skicka in blanketten godkänner ni att ovanstående uppgifter lagras hos Upplands Energi i 3 år 
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