I samarbete med ett antal elnätsföretag, har Entos tagit fram en webbtjänst för elinstallatörer
för att enkelt hantera för- och färdiganmälan.
Här följer en enkel beskrivning.

Öppna din webbläsare och skriv in ldk.elarende.se (utan www)
På startsidan loggar du in genom att trycka på ”Logga in” i övre högra hörnet. Om företaget
inte har något konto så trycker du på ”Registrera konto” och fyller i uppgifter om dig och ditt
företag. Vi skickar sedan inloggningsuppgifter till dig.

Ditt användarnamn:____________________________________
Ditt lösenord:_________________________________________
Användarnamn och lösenord kan du byta på ”Mitt konto”

När du har loggat in så hamnar du på ”Mina sidor”.
Här kan du:
• Se aktiva och gamla ärenden
• Ändra uppgifter om dig själv
• Ändra företagets uppgifter
• Hantera företagets användare (om du är administratör för företaget)

För att skapa ett nytt ärende så trycker du på ”Nytt ärende”.
Välj i listan vilket ärende som är aktuellt.
Om du ska göra både föranmälan och anmälan om tillfällig anslutning (”byggström”), så väljer du endast ”Ny
anslutning”. Vid säkringsstorlek fyller du sedan i att du även vill ha ”byggström”, se nästa sida.

Fält markerade med *, är obligatoriska och måste fyllas i, annars går det inte att skicka in anmälan.

Tryck här för att överföra
informationen från Beställare/kund
till Fastighetsägare

Här väljer du om du även vill ha
”byggström”, se nästa sida

Tryck på ”Skicka in” när du är färdig.
Om något obligatoriskt fält inte är
ifyllt, så får du ett meddelande om
detta.

Fyll i uppgifter om byggström, glöm
inte fylla i datum för byggstart.

Fyll i uppgifter om när bygget
beräknas vara färdigt.

Under ”Mina sidor” kan du se statusen på ärendet, och vem som är handläggare. När ärendet är behandlat av
oss, så kan du få ett meddelande. Du kan då gå in på ärendet och se uppgifter om anslutningen.

Så här ser installationsmedgivandet ut.

Du färdiganmäler anläggningen genom
att fylla i datum, samt trycker på ”Skicka
in”

