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Blanket til anmeldelse af el-netselskabernes metoder
Sagsbehandlingstiden er 1 måned for sager, hvor der ingen afvigelser er fra Dansk
Energis branchevejledninger og ellers er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 4
måneder.

Skema 2 – til anmeldelse af metoder for betingelser og øvrige
vilkår
Kontaktoplysninger
Virksomhedens navn

Thy Mors Energi Elnet A/S

Virksomhedens adresse

Elsøvej 107, 7900 Nykøbing Mors

Virksomhedens mailadresse

elnet@thymors.dk

CVR-nr.

21085200

Kontaktperson

Elisa de Lasson

Kontaktpersons mailadresse

ela@thymors.dk

Kontaktpersons telefonnr.

9670 2211

NB!

•
•

En metode skal være anmeldt og GODKENDT, før den kan bringes i ANVENDELSE!
Selve anmeldelsen af metoden samt selve godkendelsen skal offentliggøres på selskabets
hjemmeside
FORSYNINGSTILSYNET
Torvegade 10
3300 Frederiksværk
Tlf. 4171 5400
post@forsyningstilsynet.dk
www.forsyningstilsynet.dk
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Selskabet anmelder vedlagte metode for (angiv titel)
Nettilslutning med begrænset netadgang

Er Dansk Energis metode valgt – (følges Dansk Energis branchevejledning)?
1)

Ja – Vedlæg Dansk Energis branchevejledning.

2)

Ja, delvist – Vedlæg den samlede beskrivelse og anfør, hvilke branchevejledninger der er delvist brugt eller anfør, hvilke bestemmelser i en
branchevejledning der er delvist brugt. Afvigelser, der alene er af sproglig karakter, angives ikke.
Nej – Anfør, hvilke branchevejledninger der ikke er brugt. Afvigelser, der
alene er af sproglig karakter, angives ikke. Vedlæg redegørelse for,
hvorfor de anvendte afvigende metoder ikke er urimelige.

3)

x

Eventuelle bemærkninger til anmeldelsen
Metodeanmeldelsen omhandler Dansk Energis udarbejdede standardvejledning med vilkår og betingelser for tilslutning med begrænset netadgang. Sammen med Nettilslutningsaftaler for tilslutning med begrænset netadgang udfør den, de samlede vilkår.
Metoden følges uden afvigelser. Vejledning og nettilslutningsaftale er sendt med som
bilag, samt ligeledes følgende som indgår i metoden:
Bilag 1: Grundlag for nettilslutningen
Bilag 2: Tidsplan og betalinger
Bilag 3: Teknisk grundlag
Bilag 4: Særlige betingelser og krav for nettilslutningen
Bilag 5: Teknisk dokumentation af forbrugsanlægget jf. de tekniske betingelser
Bilag 6: Nettilslutningstilladelser
Bilag 7: Relevante love og regler

