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A FÖRFRÅGAN OM ELNÄTSANSLUTNING > 5 MW 

Förfrågan om elnätsanslutning innebär att Ellevio gör en preliminär bedömning för er 
att kapacitetsmässigt ansluta till Ellevios elnät.  

Upplysningar om projektet 

Typ av anslutning Produktion 
(Inmatning) 

Konsumtion 
(Uttag) 

Energilager 

Ny elnätsanslutning      Utökning   Anläggnings-ID: 735 999 102 

Typ av verksamhet 

Projektnamn 

Kommun Län 

Önskad total anslutningseffekt (MW) Önskat datum för anslutning 

Anläggningsadress/koordinater för anslutningspunkt (SWEREF 99 TM. Karta ska bifogas) 

Signerad avsiktsförklaring/intentionsavtal med markägare (Om JA, dokument ska bifogas) JA NEJ 

Finns miljötillstånd/bygglov för projektet JA NEJ 

Beräknad tidpunkt för miljötillstånd/bygglov 

Planerar ni att etablera laddinfrastruktur för fordon i samband med er anslutning? 

     JA                                         NEJ 

Övriga upplysningar, exempelvis uppskattad etappindelning/effektupprampning, förbruknings-
/produktionsprofil, maximal genomförbar anslutningskostnad per MW. 

http://www.ellevio.se/
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Kontaktuppgifter för projektet 

 

 

Ansökande bekräftar härmed denna förfrågan om elnätsanslutning av 
ovanstående projekt till Ellevios elnät.  

Ort 

 

Namn                            

Datum 

 

Namnförtydligande 

 

 

  

Vid utökning av befintlig elnätsanläggning bekräftas denna förfrågan härmed av 
behörig anläggningsinnehavare enligt nedan. 

Ort 

 

Namn (anläggningsinnehavare)     

Datum 

 

Namnförtydligande 

 

 

Om förutsättningarna för anslutningen ändras ska en uppdaterad version av 
denna blankett skickas in till Ellevio. 

 

Denna blankett ifylles, signeras och skickas till 
storakundanslutningar@ellevio.se 

 
 

Exploatör/företagsnamn  

 

Organisationsnummer 

Postadress  

 

Postnr och ort 

Kontaktperson  Telefon 

 

E-post 

 

http://www.ellevio.se/

	Produktion: 
	Konsumtion: 
	Energilager: 
	Ny elnätsanslutning: 
	Utökning AnläggningsID 735 999 102: 
	undefined: 
	Typ av verksamhet: 
	Projektnamn: 
	Kommun: 
	Län: 
	Önskad total anslutningseffekt MW: 
	Önskat datum för anslutning: 
	Anläggningsadresskoordinater för anslutningspunkt SWEREF 99 TM Karta ska bifogas: 
	JA: 
	NEJ: 
	JA_2: 
	NEJ_2: 
	Beräknad tidpunkt för miljötillståndbygglov: 
	JA_3: 
	NEJ_3: 
	Övriga upplysningar exempelvis uppskattad etappindelningeffektupprampning förbruknings produktionsprofil maximal genomförbar anslutningskostnad per MW: 
	Exploatörföretagsnamn: 
	Organisationsnummer: 
	Postadress: 
	Postnr och ort: 
	Kontaktperson: 
	Telefon: 
	Epost: 
	Ort: 
	Namn: 
	Datum: 
	Namnförtydligande: 
	Ort_2: 
	Namn anläggningsinnehavare: 
	Datum_2: 
	Namnförtydligande_2: 
	Group1: Off
	Group2: Off
	Group3: Off
	Group4: Off
	Group5: Off


