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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 

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. 96702211 

 

 

 

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  
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Side 2/2 

Selskabet anmelder vedlagte metode for (angiv titel) 

Netselskabets bestemmelser for tilslutning til og brug af distributionsnettet 

 

Er Dansk Energis metode valgt – (følges Dansk Energis branche-
vejledning)? 

1) Ja – Vedlæg Dansk Energis branchevejledning.  

2) Ja, delvist – Vedlæg den samlede beskrivelse og anfør, hvilke branche-

vejledninger der er delvist brugt eller anfør, hvilke bestemmelser i en 

branchevejledning der er delvist brugt. Afvigelser, der alene er af sprog-

lig karakter, angives ikke. 

x 

3) 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. 

 

Eventuelle bemærkninger til anmeldelsen 

Dansk Energis Branchevejledning for netselskabets bestemmelser for tilslutning til og 

brug af distributionsnettet er brugt uden afvigelser med den eneste ændring, at Thy-

Mors Energi Elnet bruger 35 ampere som standard i stedet for 25 ampere.  

Denne afvigelse fra branchevejledningen bevirker, at de steder, hvor en kundekategori 

ville få ret til 25 A, der har kunden i Thy-Mors Energi Elnets forsyningsområde ret til 35 

ampere.  

Medsendt denne anmeldelse er: 

- Dansk Energis anmeldte konsekvensændringer til Tilslutningsbestemmelserne 

pba. nye standardtilslutningsbidrag. Taget til efterretning af Forsyningstilsynet 

29. april 2021 

- Tilslutningsbestemmelserne med markering af konsekvensændringer (til at 

skabe et overblik over ændringerne) 

- Tilslutningsbestemmelserne med konsekvensændringer og tilpasning til Thy-

Mors Energi Elnet ift. ovenstående forklaring, hvor de lokale tilpasninger er mar-

keret med rød 

 


