
Att komma igång med För- och Färdiganmälan på webben

Regisúrera dig.
Alla måste registrera sig även du som är registrerad hos oss sedan tidigare.

När du fått inloggningsuppgiftema på din mail, loggar du in.

Handläggare
Om du har medarbetare som ska kunna skicka for- och ftirdiganmälan registrerar du
handläggare.

Principschema
Dessa ärenden kräver ett Installationsmedgivande.

Dessa ftirdiganmäler du på en gång.

Säkringsändring Annat

Elnät

För elinstallatörer
Hárfinns informaüon för dig som ár verksêm som elinslallètör inom vårt nåtområde, Hår kån du ladda
hem blanketter och dokument som kan vara bra att ha t¡ll h¡nds i ditt erbete, Du ken också logga in och
utfijra för-fårdíganmálèn för el¡nställationer direkt på vår hemsida, Loqqa in till hóger på sidan, Dár kàn
du ocj<så registrera diq når du vill btirja anvånda tjånsten,

du

en ny instållatiir

Registrere inslallâlõr

om installationsärenden

Föranmälan

Föranmälan



För-lFärdiganmälan lnsbll¡törgneny

Fõr-lfãrd¡oanmåldà

Reo¡st-ec fdEnmãlan

RedioeG kontaktinfo.

Reoisberã
hàndláooåre

Kontakta oss

Kont¿ktà oss I Om vrebbplètsen I Sök I S/ebboveErkt A-O I Suoìmðry rn Enolrsh Skeiletueå KBfr Âa

Regrsfre ra en säkri ngsändri ng

För-fä rdigan mälan elinsta llation

och nedsällingar, normalt

till kateqoln Ulüknlng eller

För att underlätta valet av ärende finns tooltips.

Glömmer du fylla i något får du ett meddelande.

När du fyllt i alla uppgifter tar du "Registrera for-fÌirdiganmälan"

Meddelande från webbsiOa ffi
Följande uppgifter ¡aknas:
Tillkppplingrdatum



Kont¿lt¿ e I Om webbohtsen I Sõk I Webbdveßrkt A-O I Summry ¡n EnolÈh skellefteå KÊft ÂB

Dags att göra ftirdiganmälan.

tr

Fyll i datum ftir säkringsåindringen och övriga uppgifter.
Tag "Spara"/Skicka"

Ân ¡ng ldar br ir*opp[ng / Arbetet rtrõrt

Din fárdiqffiáafl ãr rr.¡ s !

Kont¿ktð oss I Om webbolðtæn I Sok I webbôversi[t A-o I summa.r' tn EnolÉh Skellefteå Kraft AB

Din anmälan finns nu under fliken "Färdiganmälda/Skickat".

Har du frågor om vår webbanmälan, ring Kundservice tel 0910 - 77 25 50.


