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1. Opprett en ny melding endring av OV 

 
 

 
 

 
Når OV skal endres, brukes alltid meldingen endre OV/MV.  
 
Endring av OV er fjernet for alle andre meldingstyper.  
 
Du kan velge å hente eksisterende anlegg (4. anlegg) når 
meldingen opprettes eller senere under tekniske data.  
 
Når du søker opp anlegget, blir du bedt om å velge 
installasjonstype og jobbtype på nytt. Da får du ikke velge annet 
enn «Ett anlegg». Bare bekreft valget for det opprettes likevel 
melding med flere anlegg. 
 
Annet meldingspliktig arbeid som skal utføres samtidig suppleres 
med flere kryss i meldingen. 
Se tekniske data lenger ned i brukerveiledningen. 
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2. Fyll ut generelle opplysninger  

 
 

 
Til eksisterende kunde/kunder brukes anleggsskjemaet «Søk 
eksisterende anlegg» nederst i «Tekniske data». 
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3. Fyll ut generelle tekniske data og opprett anlegg 

 
 

 

Fyll ut alle må-felter (markert med rødt) 
 
Dersom to anlegg skal slås sammen og OV økes i det ene anlegget, sendes en 
melding om endring av OV for det ene anlegget og en forenklet melding om 
sammenkobling for det andre anlegget. Det samme gjelder om dersom det 
ene bygget skal rives. Se brukerveiledning for arbeid i målepunkt. 
 

Søk eksisterende anlegg (ett eller flere). 
Opprett det nye anlegget/de anleggene (OBS! «Opprett nye anlegg» endres 
til «Legg til anlegg» etter at eksisterende anlegg er lagt til) 
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Når eksisterende anlegg søkes opp og skal legges til, kommer det opp en 
boks som ber om at installasjons- og jobbtype bekreftes.  
 
Bare bekreft valget for installasjons- og jobbtype skal ikke endre her.  
 
Det er ikke mulig å fjerne dette. 
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Åpne skjema for eksisterende anlegg og sjekk at mobil og epost er fylt ut. 
 
Det er kun mobil og epost skal endres for eksisterende nettkunde/ kunder. 
 
Andre endringer av nettkundedata må kunden/kundene gjøre selv hos sin 
kraftleverandør 
 
NB! Det er ikke mulig å låse de feltene som ikke skal endres. Dersom dataene 
endres, vil meldingen gå til manuell behandling. Behandlingen av meldingen vil 
stoppe opp til det er avklart hvem som er nettkunde.  
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Data om nettkunde hentes fra Eier i mormeldingen dersom det ble krysset 
av for «Hente anleggsinfo fra mormeldingen?» når anlegget ble opprettet  
 
Fyll ut resten av feltene som er tomme. 
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4. Send forhåndsmelding 

 


