
Ny installasjon 

 

For installasjonstypen «Ny installasjon» har vi 2 forskjellige jobbtyper. 

1. Ny installasjon – Ett måleranlegg 

2. Ny installasjon – Flere måleranlegg 

 

Hva skal meldes inn som «Ny installasjon»? 

• Anlegg som krever ny stikkledning 

• Frakoblede installasjoner hvor kundeforhold er opphørt 

o Eksempel: hytter og boliger som er revet og bygget opp 

igjen 

 

Hvilken jobbtype skal velges? 

«Ny installasjon – Ett måleranlegg» benyttes i hovedsak til boliger, 

hytter, pumpestasjoner, etc. 

«Ny installasjon – Flere måleranlegg» benyttes i hovedsak til 

installasjoner hvor det er et felles inntak. Eksempel: Boligblokk 

 

  



Fremgangsmåte for å opprettelse av forhåndsmelding 

 

Ny installasjon – Ett måleranlegg 

 

1. Logg inn på Elsmart Klikk «Ny melding» 

 
2. Fyll ut premelding 

 
1. Velg «Installatør/Entreprenør» 

2. Huk av for «Ny installasjon – Ett måleranlegg» Jobbtype-

feltet dukker da opp 

3. Huk av for «Ett måleranlegg» 

4. Legg inn postnummer for den aktuelle adressen 

5.  «Opprett melding» 

  



3. Redigere melding 

1. Trykk «Redigere»  Du er nå i redigeringsmodus. 

 

 

2. Fyll ut feltene i «Generelle opplysninger» og «Teknisk data» 

i. Dersom du ikke får til å hente inn adressen ved å 

legge inn Gnr/Bnr  Hent, så er det mulig å legge inn 

adressen manuelt. 

1. Trykk inni feltet som markert nedenfor 

 
  ↓ 

Huk så av for «Manuell innlegging», og så skriver 

du inn adressen selv 

 

  



 

 

ii. Velg riktig bruksområde. Dersom du ikke finner 

passende beskrivelse i nedtrekksmenyen skal «Annet» 

velges.  

  
↓ 

Lagre forhåndsmelding. Trykk så «redigere» igjen. 

Da vil det dukke opp en rute hvor det kan skrives inn

 et passende bruksområde 

↓ 

 

 

iii. Eier- og nettkundeinfo skal fylles ut med riktig info. 

Dersom «Eier» og «Nettkunde er samme person eller 

firma så hukes det av for dette i følgende boks: 

 

  



 

iv. Det skal legges inn et realistisk energiforbruk og 

effektbehov. 

 
v. Beskriv hva som skal gjøres i tilleggsopplysningsfeltet 

 

  



 

3. Åpne kartmodul 

 

4. Skisser hvor tilknytningsskap er planlagt plassert, samt en 

skissér inn trasé på hvor kabel planlegges/ønskes fra. Er det 

andre relevante ting, så kan dette også tegnes inn. 

i. Kartmodul kan lukkes etter at inntegning er ferdig 

 

5. Send forhåndsmelding til godkjenning 

 

4. Til godkjenning hos nettselskap 

↓ 

5. Ferdigmeld forhåndsmelding  

  



 

6. Saksbehandler hos Lyse oppretter så arbeidsordre. Ordren legges 

inn som notat i Elsmart. Kontaktinfo blir også lagt inn her dersom 

det er nødvendig å avtale tid for utførelse av jobb. 

 

7. Forhåndsmelding blir deretter arkivert av saksbehandler hos Lyse 

og får status «Arkivert av Nettplanlegger». 

 

8. Når arbeidsordre er utført (og kunde er fakturert), så arkiverer 

saksbehandler hos Lyse meldingen en gang til, og da legges 

forhåndsmelding i fjernarkivet. Forhåndsmelding får da status 

«Arkivert. 

 

For å søke opp en melding som er arkivert til fjernarkivet så 

benyttes søkefeltet «søk» oppe i høyre hjørne ved siden av «din 

profil», «logg ut» og «hjelp». 

 

 

 


