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FÖRANMÄLAN

Gasinstallation

Anmälan avser
Brännarinstallation

Rörinstallation

Markförlagd installation

Anläggningsadress

Ny installation

Postnummer

Utbyggnad eller ändring

Ort

Kund
Namn, sökande

Org.nr/personnummer, sökande

Utdelningsadress

Postnummer

Telefon (även riktnummer)

Telefon mobil (även riktnummer)

Namn, kontaktperson

Telefon (även riktnummer)

Ort

Installatör
Namn, företag

Org.nr, företag

Adress

Postnummer

Telefon (även riktnummer)

Telefon mobil (även riktnummer)

Ort

Namn, behörig installationsledare

Aukt SGF cert nummer

Datum

Underskrift (behörig installationsledare)

Namn, handläggare

Telefon (även riktnummer) handläggare

Telefon mobil (även riktnummer)

Data över anläggning
Typ av anläggning

Uppvärmning

Mätarnummer

Process

Enhet

Inne

Ute

Övrigt

Fabrikat

Typ, år

Effekt (kW)

Godkännande nr.

Injusteras till (kW)

Önskad byggstart, datum

Total effekt (kW)

*Vid fler än 4st enheter använd bilaga

Typ av avgassystem, material och dimension mm

Intyg från skorstensfejare

Ventilation i pannutrymme
Tilluft (m²)

Mekanisk

Frånluft (m²)

Självdrag

Tryck
Leveranstryck

Anslutningstryck

20 mbar

100 mbar

4 bar

Underlag för granskning
Dokumentation för gasledning
Layout-ritning
Konstruktionsritning (industri)
Komponentförteckning inkl materialspec (ej CE-märkta produkter)
Beräkning av tryckfall och strömningshastighet (vid behov)
Företagets svets- och lödarbehörighet samt svetsarens och lödarens behörigheter
Vid ”PED” ledning, ange kategori + modul

Bilaga nummer

-
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Dokumentation för brännareinstallation

Gasinstallation
Bilaga nummer

Schema över gassträcka inklusive komponentförteckning, typ, fabrikat, DN, Pmax och godkännandenummer (industri)
Systemschema över regler- och säkerhetsutrustning, till exempel anläggningsspecifikt elschema och beskrivning av
brännareautomatik (industri)
Dokumentation för markförlagd ledning
Ritning över den markförlagda gasledningen samt övriga ledningar (el, fiber,

Bilaga nummer
, mm)

Svetsarens intyg
Svetsprotokoll
Komponentförteckning
Provtryckningsprotokoll
Intyg från besiktningsman, gasnät

Konstruktionsdata
Drifttryck

Beräkningstryck

Beräkningstemperatur

Provtryck/Täthetskontroll

Material i rör och rördelar

Rördimension

Svetsmetod

Märkning

Ledningsutförande i övrigt enligt EGN.

Förenklad installationsritning (används endast för anl utan krav på systemgranskning)
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Gasinstallation

Installationsmedgivande (ifylles av gasleverantören)
Förbehåll

Besiktningsman, namn

Systemgranskare, namn

Datum

Underskrift

Färdiganmälan (ifylles av installatör före driftsättning)
Intygas att installation är utförd enligt gällande föreskrifter, Öresundskrafts installationsbestämmelser samt i övrigt
överensstämmer med föranmälan och installationsmedgivande.
Datum

Anteckningar

Underskrift, installatören

