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

ANSLUTNING AV MIKROPRODUKTION 
Projektnummer: 

 

❏ Föranmälan 
Ankomstdatum Upplands Energi 
 
 
 
 
 
 
Sign: 

❏ Installationsmedgivande 
Utfärdat datum Upplands Energi 
 
 
 
 
 
 
Sign: 

❏ Färdiganmälan 
Ankomstdatum Upplands Energi 
 
 
 
 
 
 
Sign: 

ANLÄGGNING 
Adress Fastighetens registerbeteckning Kommun 

Datum för byggstart 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                       SYSTEMJORDNING                       TYP AV KONSUMENT                    EFFEKT VÄXELRIKTARE                 MÄTARSÄKRING 

❏ Fasadmätarskåp 

❏ Kabelmätarskåp 

❏ Elrum 

❏ Nisch 

❏ Annat:…………………………..  

❏ TN-S (5-ledare) 

❏ TN-C (4-ledare) 
 
STRÖMTRANSFORMATOR 

❏ Ja 

❏ Nej 

❏ Enbostadshus 

❏ Flerbostadshus 

❏ Fritidshus 

❏ Verksamhet 

❏ Jordbruk 

❏ Annat:………………….. 

 
 

           kW 

 
 

           A 

UPPLYSNINGAR 
Var vänlig beskriv ditt ärende. Ange exempelvis avtalad elleverantör, uppgift om slutkund, typ av verksamhet, projektnummer etc. 

BESTÄLLNING KUND 
Jag/Vi beställer servisledning och elanslutning i enlighet med ovanstående uppgifter, samt förbinder mig/oss att iaktta nätägarens allmänna avtalsvillkor. 
Ort och datum Underskrift Namnförtydligande 

EV. ANNAN FASTIGHETSÄGARES MEDGIVANDE 
Som ägare till fastigheten tillåter jag/vi indragning av erforderliga ledningar, samt förbinder mig/oss att iaktta nätägarens allmänna avtalsvillkor. 
Ort och datum Underskrift Namnförtydligande 

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 samt skickas in tillsammans med AMP-blanketten 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 



ANMÄLAN ANSLUTNING MIKROPRODUKTION – 
bifogas föranmälan 

Kundens uppgifter 
Namn Telefonnummer 
Adress 
E-post 
Anläggningsid Mätarsäkring 

Uppgifter om produktionsanläggningen 
Kraftkälla     Sol                Vind              Vatten       Biobränsle 

    Annat………………………………………… 
Fabrikat och typbeteckning 

Märkeffekt ( kVA/kW) Effektfaktor (cos φ) 
Maximal kortslutningsström (A) Storlek ev. kondensator-

batteri (kVAr) 

Anslutning 
*Vi rekommenderar alltid trefasig anslutning,
enfasig anslutning bör ej överstiga 3 kW 

    L1    Trefas    
    L2 
    L3 

Antal växelriktare (st) 

Effekt per fas, vid flera 
enfasanslutningar (kW) 

Obalansskydd vid enfas, 
inställt värde (%) 
*Skillnad i ström (A) mellan faser

Skyddsinställningar (återfinns i 
växelriktarens typprovningsprotokoll)

Inställt värde 
Tid         Nivå 

Enl. SS-EN50438 
Tid            Nivå 

Överspänning (steg 2) 60s 255,3V 
Överspänning (steg 1) 0,2s 264,5V 
Underspänning 0,2s 195,5V 
Överfrekvens 0,5s 51Hz 
Underfrekvens 0,5s 47Hz 
Skydd mot oönskad ö-drift 0,15s - 

Elkvalitets-uppgifter Värde      Rek-Gräns 
Flimmervärden max 

16A     
Pst 0,35 Flimmer beräknat enligt EN 61000-3-3 

Plt 0,25 

Flimmervärden >16A Pst 0,35 Flimmer beräknat enligt 
 EN 61000-3-3 
 EN 61000-3-11 

Plt 0,25 

     Alla produkter är CE-märkta  

     Produktionsanläggningen är utförd som fast anslutning på egen gruppledning 

     Elkopplare på produktionsanläggningen är alltid åtkomlig för nätägaren 

Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta samt att anläggningen är varselmärkt 

Namn Företag Telefonnummer 
Auktoriserad installatör inom
verksamhetsområdet Elproduktionsanläggningar

annika.backlund
Maskinskriven text

annika.backlund
Maskinskriven text

annika.backlund
Maskinskriven text

annika.backlund
Maskinskriven text

annika.backlund
Maskinskriven text

annika.backlund
Maskinskriven text

annika.backlund
Maskinskriven text

annika.backlund
Maskinskriven text
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