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Ny rutin för föranmälan

Varför uppdateras rutinerna?

Rutinerna uppdateras till en följd av en 
ny EU-förordning som trädde i kraft i 
april 2019. Denna förordning ställer bl.a. 
krav på att både installatör och kund 
tillsammans ska fylla i ansökan om 
anslutning av solelsystem, de ansvarar 
sedan gemensamt för att anläggningen 
uppfyller krav och villkor.

Energiföretagen Sverige har tagit fram 
en blankett som möjliggör 
dubbelsignering vid anmälan av 
solcellsinstallationer. Denna blankett 
kallas för ALP-blanketten (Anslutning av 
produktion till lågspänningsnätet).

Läs mer om de uppdaterade kraven för 
solelsystem via länkarna nedan

EU-förordning (EU) 2016/631 om krav 
för nätanslutning av generatorer (RfG)

Ei:s föreskrifter EIFS 2018:2

Nyhet från Energimarknadsinspektionen

Medlemsnyhet från Energiföretagen 
Sverige 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631&from=SVhttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631&from=SV
https://www.ei.se/Documents/Publikationer/foreskrifter/El/EIFS_2018_2.pdf
https://www.ei.se/sv/nyhetsrum/nyheter/nyheter-2019/energimarknadsinspektionen-har-informerat-aktorer-om-krav-for-anslutning-av-solceller/
https://www.energiforetagen.se/medlemsnyheter/2019/december/eu-forordning-kraver-dubbla-signaturer-pa-blankett-nar-solceller-byggs/


Ny rutin för föranmälan

Föranmälan görs som vanligt via 
Elsmart med ärendetypen 
”Arbete i befintlig anläggning –
Produktionsanläggning”. 

Vad är nytt?
Till föranmälan ska en ifylld och 
signerad ALP-blankett bifogas. 
Både installatör och kund måste 
signera blanketten för att den ska 
vara giltig. Saknas uppgifter eller 
signatur från båda parter 
kommer ärendet avvisas.
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ALP-blanketten kan fyllas i 
elektroniskt och finns 
tillgänglig på vår hemsida: 
https://gotlandsenergi.se/elnat/elinstallator/

I dagsläget måste blanketten 
fyllas i separat och sedan 
bifogas ärendet. Vi undersöker 
långsiktiga lösningar för 
snabbare hantering, t.ex. 
bättre integrering gentemot 
Elsmart. 

https://gotlandsenergi.se/elnat/elinstallator/


Krav på kundanläggningar

Allmänt

En produktionsanläggning som 
ansluts till elnätet ska leva upp till 
vid anslutningstidpunkten gällande 
EU-regelverk, lagar, förordningar, 
föreskrifter och standarder.

Kundens anläggning ska även 
uppfylla Gotlands Elnät ABs vid var 
tid gällande tekniska villkor. Dessa 
finns att läsa på vår hemsida: 
https://gotlandsenergi.se/elnat/elinstallator/
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Speciellt om mätarplacering

I samband med s.k. ROT-arbeten som 
innebär en väsentlig förändring ska 
samma fordringar tillämpas för 
placering av mätsystemet som vid 
nyinstallation. 

Om kundens mätare är placerad 
inom bostad ska den i samband med 
installationen flyttas ut. Detta 
beskrivs i standarden SS 437 01 02, 
6.1.1.

GEAB tar ingen avgift för utflytt av 
mätarplats. Kunden betalar endast 
för installatörens arbete.

https://gotlandsenergi.se/elnat/elinstallator/


Krav på kundanläggningar 

Allmänt om elkopplare

Elkopplare ska monteras på både AC-
sidan och DC-sidan om växelriktaren.

Brytare på AC-sidan ska vara av typen 
lastfrånskiljare, vara låsbar i öppet läge 
samt med oberoende handmanöver och 
vara åtkomlig för elnätsföretagets 
personal. 

Allmänt om märkning

Kundens anläggning ska märkas på så 
sätt att det tydligt framgår hur brytning 
av matande nät, respektive produktion, 
ska ske. Elkopplaren för produktionen 
ska vara synligt uppmärkt.
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På kommande slides har vi 
sammanställt förtydliganden kring 
hur kunders anläggningar ska vara 
märkta och var elkopplare för 
produktionsanläggningen ska vara 
placerad.

Informationen är uppdelad för 
anläggningar ≤ 63A och ≥ 80A. 



Krav för elkopplare och märkning av 
anläggningar ≤ 63A
Elkopplare
För produktionsanläggningar ≤ 63A 
ska elkopplare med brytarförmåga för 
anläggningens totala effekt finnas i 
direkt anslutning till elmätaren. Sitter 
kundens mätare i mätarskåp ska 
elkopplaren finnas i skåpet. 
Installationen ska uppfylla SS 430 01 
10 för mätarskåp. 
Elkopplare för produktionen ska vara 
av typen lastfrånskiljare, vara 
blockerbar i öppet läge samt med 
oberoende handmanöver.
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Märkning ska förekomma:

• I direkt anslutning till elmätaren

• Vid elkopplaren för produktionen

• Samt i kundens anläggning 

Placeras bredvid 
mätarsäkring på 
mätartavla.

Placeras bredvid brytare för 
produktionsanläggning.



Krav för elkopplare och märkning av 
anläggningar ≥ 80A
Elkopplare
För produktionsanläggningar ≥ 80A 
ska elkopplare med brytarförmåga för 
anläggningens totala effekt finnas i 
produktionsanläggningens 
lågspänningscentral. 
Elkopplaren ska vara synlig och 
åtkomlig för elnätsföretagets 
personal.
Elkopplare för produktionen ska vara 
av typen lastfrånskiljare, vara 
blockerbar i öppet läge samt med 
oberoende handmanöver.
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Märkning ska förekomma:

• I huvudledningsschemat

• I direkt anslutning till elmätaren

• Vid elkopplaren för produktionen

• Samt i kundens anläggning

Placeras bredvid 
mätarsäkring på 
mätartavla.

Placeras bredvid brytare för 
produktionsanläggning.



Kontroll av märkning och brytning

Som ett led i att säkerställa att produktionsanläggningar uppfyller våra 
krav kring elkopplare och varselmärkning kommer vi kontrollera detta 
innan mätarbyte. 

Om anläggningen exempelvis saknar varselmärkning kommer mätaren 
inte bytas. Färdiganmälan avvisas med hänvisning till vad som behöver 
åtgärdas och kund faktureras en bomåkningsavgift (idag är denna avgift 
2350 kr inkl. moms). En ny färdiganmälan får skickas när bristerna har 
åtgärdats. 

Tillkoppling av produktionsanläggningen får inte ske innan mätaren har 
bytts. Risk finns att produktionen mäts som konsumtion. 
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Energilager och reservkraft

Om produktionsanläggningar kompletteras med ett energilager ska detta framgå i 
föranmälan. I ALP-blanketten anmäler man det enkelt genom att kryssa i en ruta. Ange då 
även batteriets storlek.

I de fall anläggningen kan användas som reservkraft vid bortfall från elnätet ska det anges i 
blanketten. Energilagret ses då även som en reservkraftsanläggning och ska därför följa 
gällande standarder för dessa. Föranmälan ska då innehålla uppgifter om följande;

• Enlinjeschema för anläggningen.

• Generatorns (UPS-aggregatets) märkdata.

• Skyddsutrustning (överströmsskydd, över- och underspänningsskydd m.m).

• Inmatningsenhet (fabrikat, typbeteckning).

• Jordtag (placering, utförande).

• Uppgift om reservkraftaggregatet avses betjäna mer än en 
anläggning (inmatningsenhet).
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Frågor?

Har du tankar, frågor, eller idéer är du välkommen att kontakta 
Nyanslutningsgruppen. 

E-post: installation@geab.vattenfall.se

Telefon: 0498-28 50 00 #3 (telefontid 08:30 – 12:00)

Mer information till dig som verksam installatör på Gotland finns på vår 
hemsida: https://gotlandsenergi.se/elnat/elinstallator/

Här hittar du även våra tekniska villkor och ALP-blanketten. 
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