Till Ålands Elandelslag, Godbyvägen 193, 22100 Mariehamn
e-post: info@el.ax

hemsida: www.el.ax

Ansökan om elanslutning och medlemskap

Var god texta

Namn 1
Namn 2

Personsignum 1
Personsignum 2

__________________________________________________
__________________________________________________

anhåller om elanslutning till min/vår fastighet benämnd

___________________________

i ___________________________ by i ____________________________
Fastighetens gatuadress

__________________________

________________
__________________
Rnr _____________

kommun.

Fastighetens postadress

_____________________

OBS! Endast en person per elanslutning kan antecknas som medlem. För information om stadgar och elleveransvillkor se bifogade
handlingar.
Jag

______________________________________

anhåller om medlemskap i Ålands Elandelslag.

Kryssa för önskat alternativ

Typ av byggnad

Bostad för fast bosättning
Fritidshus
Övrigt ______________________

Huvudsaklig uppvärmning

Mätarcentral

Elvärme
Typ _____________________
Annat

På yttervägg
Markmätarskåp

Servis

Jordkabelservis
Luftledningsservis

Annat utrymme (kräver tillstånd från ÅEA)

Storlek på anslutningen som önskas
3 x 25 A
3-fas säkring Huvudsäkringar 16 A, 20 A eller 25 A
3 x 35 A
3-fas säkring Huvudsäkring 35 A
3 x 63 A
3-fas säkring Huvudsäkringar 50 A eller 63 A
Antal Ampere ___________________________________________________________
Vi lämnar offert på anslutningsavgiften och upprättar samtidigt ett anslutningsavtal. Efter att vi erhållit det undertecknade
anslutningsavtalet påbörjar vi linjebyggnaden till anslutningspunkten enligt Ert önskemål. Anslutningsavgiften faktureras när linjen
dragits fram till fastigheten eller förbrukningsstället om inget annat nämns i anslutningsavtalet. Även om elmätaren inte är inkopplad
faktureras grundavgiften därefter löpande.
Avståndet till närmaste nätstation är ca _________________ m.

Bifoga karta med den aktuella fastigheten inritad samt situationsplan över tomten.
Datum när elanslutning önskas: ______________________________________________________
Eventuella andra uppgifter: ____________________________________________________________________________________________
Undertecknad förbinder sig att följa Allmänna anslutningsvilkor och Elleveransvillkor som fastställts av Ålands landskapsregering samt
stadgar som gäller för Ålands Elandelslag.
_____________________________________ _____ / ______ 20____
(ort)
(tid)

____________________________________________________
(Sökandes namnteckning)

Namn 1 telefon : ____________________________________ arbete:___________________

Epost _________________________________

Namn 2 telefon : ____________________________________ arbete:___________________

Epost _________________________________

Nuvarande bostadsadress: ______________________________________________________________________________________________
Nuvarande postadress:_________________________________________________________________________________________________
Faktureringsadress om avvikande: _______________________________________________________________________________________

För Ålands Elandelslags uppgifter:

Avstånd till nätstation: ______________________________________ m

Ansökan inkommit:_______________ Registrerad: _____________ Linjen dragen: _______________________________________________
Nätstation: ____________________________________________

Kopplingsnummer: ___________________________________________

Mätarplatsnummer: _______________________________________ Kundnummer: _______________________________________________
Fakturerad: ___________________________________________

Inkopplad: __________________________________________________

Anmärkning ________________________________________________________________________________________________________

