LANDSKAPSREGERINGEN

IFYLLNINGSANVISNING

På blanketten ansöks om tillstånd för elarbete eller ändringar i registeruppgifterna.
Numreringen i anvisningen anger motsvarande punkter i blanketten. Avgifterna anges separat.
112

Basanmälan: kryss, när man för första gången anmäler verksamhet enligt punkt 114.
Även en ändring av bolagsform betraktas som basanmälan.
Ändring: ange de punkter vars uppgifter ändras.

114

Entreprenadgrupper:
* S1 Ledaren för elarbeten har elbehörighet 1 (HIMb 516/1996 12 §)
* S2 Ledaren för elarbeten har elbehörighet 2 (HIMb 516/1996 13 §)
* S3 Ledaren för elarbeten har elbehörighet 3 (HIMb 516/1996 14 §)
* HA Ledaren för elarbeten har hissbehörighet 1 (HIMb 516/1996 15 §)
* HH Ledaren för elarbeten har hissunderhållsbehörighet 1 (HIMb 516/1996 16 §)
Om ledaren för elarbeten har ett behörighetsintyg som givits med stöd av tidigare lagstiftning,
bestäms också arbetsområdet enligt dessa tidigare författningar.

115

Landskapsregeringen anser att verksamhetsidkaren har möjlighet att åstadkomma ett
tryggt slutresultat och sörja för säkerheten under arbetet, om verksamhetsidkaren har
till sitt förfogande: åländsk ellagstiftning och de där ingående författningarna inkl. de i
säkerhetsexamen ingående publikationer och andra publikationer som är relevanta för verksamheten
de arbetsredskap som är nödvändiga för verksamheten samt tillräckligt med mätinstrument, såsom
* enteprenörer i grupperna S1, S2 och S3; universalmeter, isolationsresistansmeter,
tångamperemeter, fasföljdsindikator, don för konstaterande av skyddsjordningskretsars
skick, don för besätmning av kortslutningsström (endast vid arbeten inom eller utöver
gruppledningsområdet), spänningsprovare;
* entreprenörer i grupperna HA och HH: utrustning enligt punkten ovan samt hastighetsmeter, mätur och smygtolk.

120

Verksamhetsidkarens namn i officiell form, t.ex. Oy Entreprenör Ab.

121

Affärssignum. En privat näringsidkare kan ange personbeteckningen.

122

Namn på den enhet som verkar som entreprenör eller reparerar apparater (t.ex. installationsavdelningen).

123

Gatuadress eller motsvarande näradress (inte postbox)

Bilagor:
Till ansökan fogas följande handlingar:
*

Kopia av ledarens för elarbeten behörighetsintyg

*

Utredning över verksamhetsidkarens filialer: namn och adress (var rörelsen är belägen)
för de filialer som lyder under samma ledare för elarbeten.

Handelsregisterutdrag eller reglemente
* handelsregisterutdrag när det är fråga om ett aktiebolag, andelslag eller en liknande juridisk person som
*

tillkommer vid inskrivning i handelsregistret eller
bolagsavtal (eller annat grundläggningsdokument) och intyg av Patent- och registerstyrelsen eller
magistraten över att basanmälan har lämnats in, när aktiebolag grundas och handelsregisterutdrag

*

ännu inte erhållits (handelsregisterutdraget skall inlämnas senare)
bolagsavtal (eller annat grundläggningsdokument) och intyg av Patent- och registerstyrelsen eller
magistraten över att basanmälan har lämnats in, när det är fråga om ett öppet bolag eller ett kommanditbolag (handelsregisterutdraget skall inlämnas senare)

*

reglemente eller liknande, när den som gör ansökan eller anmälan är en kommun , en samkommun,
staten eller ett annat offentligrättsligt samfund .

*

En privat näringsidkare anger personbeteckningen (punkt 121) eller bifogar ett handelsregisterutdrag.

*

Utredning över sökandens rätt att idka näring i landskapet

