




























DANSK 
ENERGI 

Dok. ansvarlig: DGR 

Sekretær: 
Sagsnr.: s2016-392 
Doknr: d2018-8041-3.0 

24-04-2018 

Fuldmagt til anmeldelse af tekniske betingelser 

Netselskabet:  MbE /J  

CVR-nr.: 52 

giver hermed fuldmagt til, at Dansk Energi på Netselskabets vegne kan anmelde følgende mar-
kerede tekniske betingelser til Energitilsynet: 

Kryds af: 

Tekniske betingelser for nettilslutning af produktionsanlæg til 
lavspændingsnettet 1 kV) 

Tekniske betingelser for nettilslutning af forbrugsinstallationer til 
lavspændingsnettet (5 1 kV) 

dt Tekniske betingelser for nettilslutning af produktionsanlæg til 
mellem- og højspændingsnettet (> 1kV og 5 100 kV) 

Tekniske betingelser for nettilslutning af forbrugsanlæg til 
mellem- og højspændingsnettet (> 1kV og 100 kV) 

De tekniske betingelser indeholder betingelser, der anmeldes efter forskellige regelsæt: 

• Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler 
om krav til nettilslutning for produktionsanlæg. Anmeldelsen sker med henblik på Energi-
tilsynets godkendelse af generelle krav efter forordningens artikel 7. 

• Kommissionens forordning (EU) 2016/1388 af 17. august 2016 om fastsættelse af net-
regler og nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer. Anmeldelsen sker med 
henblik på Energitilsynets godkendelse efter forordningens artikel 6. 

• Bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale trans-
missionsvirksomheders og Energinet.dk's metoder for fastsættelse af tariffer m.v. An-
meldelsen sker med henblik på Energitilsynets godkendelse af metoder for fastlæggelse 
af vilkår efter bekendtgørelsens kapitel 2. 



Dato: -  

'ft ved den eller de tegningsberettigede , iføl e ets lskabets vedtægter: 

L4R-5 1./.4()A 

Netselskabet er indforstået med, at Dansk Energi på vegne af Netselskabet drøfter anmeldel-
sen med Energitilsynet. 

Dansk Energi har fuldmagt til at forhandle eventuelle ændringer i det anmeldte med Energitilsy-
net med henblik på, at de markerede tekniske betingelser kan godkendes i henhold til oven-
nævnte lovgivning, og med det mål at de tekniske betingelser bliver ens for alle danske nets-
elskaber. 

Denne fuldmagt giver ikke Dansk Energi fuldmagt til at anmelde Netselskabets generelle tilslut-
ningsbestemmelser og Fællesregulativet til Energitilsynet. 

Denne fuldmagt træder i kraft ved underskrift og udløber 18. august 2019, hvor de sidste tekni-
ske betingelser finder anvendelse fra. 

For Netselskabet: 

Navne [med blokbogstaver] 

NOE Net A/S 
Skivevej 120 

7500 Holstebro 
CVR nr. 28 85 52 06 
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Fuldmagt til anmeldelse af tekniske betingelser 

 
Netselskabet:_______________________________ 
 
CVR-nr.:___________________________________ 
 
 
giver hermed fuldmagt til, at Dansk Energi på Netselskabets vegne kan anmelde følgende mar-
kerede tekniske betingelser til Energitilsynet: 
 
Kryds af: 
 

 Tekniske betingelser for nettilslutning af produktionsanlæg til  
lavspændingsnettet (≤ 1 kV) 

 Tekniske betingelser for nettilslutning af forbrugsinstallationer til  
lavspændingsnettet (≤ 1 kV) 

 Tekniske betingelser for nettilslutning af produktionsanlæg til  
mellem- og højspændingsnettet (> 1kV og ≤ 100 kV) 

 Tekniske betingelser for nettilslutning af forbrugsanlæg til 
mellem- og højspændingsnettet (> 1kV og ≤ 100 kV) 

 
De tekniske betingelser indeholder betingelser, der anmeldes efter forskellige regelsæt: 
 

• Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler 
om krav til nettilslutning for produktionsanlæg. Anmeldelsen sker med henblik på Energi-
tilsynets godkendelse af generelle krav efter forordningens artikel 7. 
 

• Kommissionens forordning (EU) 2016/1388 af 17. august 2016 om fastsættelse af net-
regler og nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer. Anmeldelsen sker med 
henblik på Energitilsynets godkendelse efter forordningens artikel 6. 
 

• Bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale trans-
missionsvirksomheders og Energinet.dk’s metoder for fastsættelse af tariffer m.v. An-
meldelsen sker med henblik på Energitilsynets godkendelse af metoder for fastlæggelse 
af vilkår efter bekendtgørelsens kapitel 2.  

  

Dok. ansvarlig: DGR  
Sekretær:   
Sagsnr.:  s2016-392  
Doknr: d2018-8041-3.0  
24-04-2018  
  

Verdo Hillerød El-net A/S

31055148
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Netselskabet er indforstået med, at Dansk Energi på vegne af Netselskabet drøfter anmeldel-
sen med Energitilsynet. 
 
Dansk Energi har fuldmagt til at forhandle eventuelle ændringer i det anmeldte med Energitilsy-
net med henblik på, at de markerede tekniske betingelser kan godkendes i henhold til oven-
nævnte lovgivning, og med det mål at de tekniske betingelser bliver ens for alle danske nets-
elskaber. 
 
Denne fuldmagt giver ikke Dansk Energi fuldmagt til at anmelde Netselskabets generelle tilslut-
ningsbestemmelser og Fællesregulativet til Energitilsynet. 
 
Denne fuldmagt træder i kraft ved underskrift og udløber 18. august 2019, hvor de sidste tekni-
ske betingelser finder anvendelse fra. 
 
 
For Netselskabet: 
 
Dato:____________________ 
 
 
Underskrift ved den eller de tegningsberettigede ifølge Netselskabets vedtægter:  
 
 
 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Navne [med blokbogstaver] 

08. maj 2018

Jesper S. Sahl



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuldmagt til anmeldelse af tekniske betingelser 

 
Netselskabet:_______________________________ 
 
CVR-nr.:___________________________________ 
 
 
giver hermed fuldmagt til, at Dansk Energi på Netselskabets vegne kan anmelde følgende mar-
kerede tekniske betingelser til Energitilsynet: 
 
Kryds af: 
 

 Tekniske betingelser for nettilslutning af produktionsanlæg til  
lavspændingsnettet (≤ 1 kV) 

 Tekniske betingelser for nettilslutning af forbrugsinstallationer til  
lavspændingsnettet (≤ 1 kV) 

 Tekniske betingelser for nettilslutning af produktionsanlæg til  
mellem- og højspændingsnettet (> 1kV og ≤ 100 kV) 

 Tekniske betingelser for nettilslutning af forbrugsanlæg til 
mellem- og højspændingsnettet (> 1kV og ≤ 100 kV) 

 
De tekniske betingelser indeholder betingelser, der anmeldes efter forskellige regelsæt: 
 

• Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler 
om krav til nettilslutning for produktionsanlæg. Anmeldelsen sker med henblik på Energi-
tilsynets godkendelse af generelle krav efter forordningens artikel 7. 
 

• Kommissionens forordning (EU) 2016/1388 af 17. august 2016 om fastsættelse af net-
regler og nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer. Anmeldelsen sker med 
henblik på Energitilsynets godkendelse efter forordningens artikel 6. 
 

• Bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale trans-
missionsvirksomheders og Energinet.dk’s metoder for fastsættelse af tariffer m.v. An-
meldelsen sker med henblik på Energitilsynets godkendelse af metoder for fastlæggelse 
af vilkår efter bekendtgørelsens kapitel 2.  

  

Dok. ansvarlig: DGR  
Sekretær:   
Sagsnr.:  s2016-392  
Doknr: d2018-8041-3.0  
24-04-2018  
  

Verdo Randers El-net A/S

29312435
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Netselskabet er indforstået med, at Dansk Energi på vegne af Netselskabet drøfter anmeldel-
sen med Energitilsynet. 
 
Dansk Energi har fuldmagt til at forhandle eventuelle ændringer i det anmeldte med Energitilsy-
net med henblik på, at de markerede tekniske betingelser kan godkendes i henhold til oven-
nævnte lovgivning, og med det mål at de tekniske betingelser bliver ens for alle danske nets-
elskaber. 
 
Denne fuldmagt giver ikke Dansk Energi fuldmagt til at anmelde Netselskabets generelle tilslut-
ningsbestemmelser og Fællesregulativet til Energitilsynet. 
 
Denne fuldmagt træder i kraft ved underskrift og udløber 18. august 2019, hvor de sidste tekni-
ske betingelser finder anvendelse fra. 
 
 
For Netselskabet: 
 
Dato:____________________ 
 
 
Underskrift ved den eller de tegningsberettigede ifølge Netselskabets vedtægter:  
 
 
 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Navne [med blokbogstaver] 

Jesper S. Sahl

08. maj 2018



11NmC  DANSK 

." ENERGI 

Dok. ansvarlig: DGR 
Sekretær: 
Sagsnr.: s2016-392 
Doknr: d2018-8041-3.0 
24-04-2018 

Fuldmagt til anmeldelse af tekniske betingelser 

Netselskabet:  VEDT NET 

CVR-nr.: I c=.1- Vi 5 1 

giver hermed fuldmagt til, at Dansk Energi på Netselskabets vegne kan anmelde følgende mar-
kerede tekniske betingelser til Energitilsynet: 

Kryds af: 

fg1 Tekniske betingelser for nettilslutning af produktionsanlæg til 
lavspændingsnettet (5. 1 kV) 

Ej Tekniske betingelser for nettilslutning af forbrugsinstallationer til 
lavspændingsnettet (5 1 kV) 

N] Tekniske betingelser for nettilslutning af produktionsanlæg til 
mellem- og højspændingsnettet (> 1kV og 5 100 kV) 

1g1 Tekniske betingelser for nettilslutning af forbrugsanlæg til 
mellem- og højspændingsnettet (> 1kV og 5 100 kV) 

De tekniske betingelser indeholder betingelser, der anmeldes efter forskellige regelsæt: 

• Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler 
om krav til nettilslutning for produktionsanlæg. Anmeldelsen sker med henblik på Energi-
tilsynets godkendelse af generelle krav efter forordningens artikel 7. 

• Kommissionens forordning (EU) 2016/1388 af 17. august 2016 om fastsættelse af net-
regler og nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer. Anmeldelsen sker med 
henblik på Energitilsynets godkendelse efter forordningens artikel 6. 

• Bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale trans-
missionsvirksomheders og Energinet.dk's metoder for fastsættelse af tariffer m.v. An-
meldelsen sker med henblik på Energitilsynets godkendelse af metoder for fastlæggelse 
af vilkår efter bekendtgørelsens kapitel 2. 



Netselskabet er indforstået med, at Dansk Energi på vegne af Netselskabet drøfter anmeldel-
sen med Energitilsynet. 

Dansk Energi har fuldmagt til at forhandle eventuelle ændringer i det anmeldte med Energitilsy-
net med henblik på, at de markerede tekniske betingelser kan godkendes i henhold til oven-
nævnte lovgivning, og med det mål at de tekniske betingelser bliver ens for alle danske nets-
elskaber. 

Denne fuldmagt giver ikke Dansk Energi fuldmagt til at anmelde Netselskabets generelle tilslut-
ningsbestemmelser og Fællesregulativet til Energitilsynet. 

Denne fuldmagt træder i kraft ved underskrift og udløber 18. august 2019, hvor de sidste tekni-
ske betingelser finder anvendelse fra. 

For Netselskabet: 

Dato:  02 - c. 5 - 2424? 

Underskrift ved den eller de tegningsberettigede ifølge Netselskabets vedtægter: 
"---....._ 

 

  

  

l'•11(-4.5 ULA:t1c. „);zt.t") zi..•Lx."E 
Navne [med blokbogstaver] 
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'N‘ DANSK 
." ENERGI 

Dok. ansvarlig: DGR 
Sekretær: 
Sagsnr.: s2016-392 
Doknr: d2018-8041-3.0 
24-04-2018 

Fuldmagt til anmeldelse af tekniske betingelser 

Netselskabet:  Ve.s.6 • A4z1  62'/i-Gr/9/.5-1  

CVR-nr.: 17/a 

giver hermed fuldmagt til, at Dansk Energi på Netselskabets vegne kan anmelde følgende mar-
kerede tekniske betingelser til Energitilsynet: 

Kryds af: 

El Tekniske betingelser for nettilslutning af produktionsanlæg til 
lavspændingsnettet (5 1 kV) 

El Tekniske betingelser for nettilslutning af forbrugsinstallationer til 
lavspændingsnettet (5 1 kV) 

VII Tekniske betingelser for nettilslutning af produktionsanlæg til 
mellem- og højspændingsnettet (> 1kV og 5 100 kV) 

\11 Tekniske betingelser for nettilslutning af forbrugsanlæg til 
mellem- og højspændingsnettet (> 1kV og 5 100 kV) 

De tekniske betingelser indeholder betingelser, der anmeldes efter forskellige regelsæt: 

• Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler 
om krav til nettilslutning for produktionsanlæg. Anmeldelsen sker med henblik på Energi-
tilsynets godkendelse af generelle krav efter forordningens artikel 7. 

• Kommissionens forordning (EU) 2016/1388 af 17. august 2016 om fastsættelse af net-
regler og nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer. Anmeldelsen sker med 
henblik på Energitilsynets godkendelse efter forordningens artikel 6. 

• Bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale trans-
missionsvirksomheders og Energinet.dk's metoder for fastsættelse af tariffer m.v. An-
meldelsen sker med henblik på Energitilsynets godkendelse af metoder for fastlæggelse 
af vilkår efter bekendtgørelsens kapitel 2. 



Netselskabet er indforstået med, at Dansk Energi på vegne af Netselskabet drøfter anmeldel-
sen med Energitilsynet. 

Dansk Energi har fuldmagt til at forhandle eventuelle ændringer i det anmeldte med Energitilsy-
net med henblik på, at de markerede tekniske betingelser kan godkendes i henhold til oven-
nævnte lovgivning, og med det mål at de tekniske betingelser bliver ens for alle danske nets-
elskaber. 

Denne fuldmagt giver ikke Dansk Energi fuldmagt til at anmelde Netselskabets generelle tilslut-
ningsbestemmelser og Fællesregulativet til Energitilsynet. 

Denne fuldmagt træder i kraft ved underskrift og udløber 18. august 2019, hvor de sidste tekni-
ske betingelser finder anvendelse fra. 

For Netselskabet: 

Dato:  

Underskrift ved den eller de tegningsberettigede ifølge Netselskabet tægter: 

/2f07- ,0 79,77.4-7 .i/9Æs A ,i,e• 
Navne [med blokbogstaver] 
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)E DANSK
ENERGI

Dok. ansvarhg: DGR
Sekretær:

Sagsnr.: s2016-392
Doknr d2018-8041-3.0
24-04-2018

Fuldmagt til anmeldelse af tekniske betingelser

Netselskabet: ! -‘ +

CVR-nr.: 2-’ gqT7

giver hermed fuldmagt til, at Dansk Energi på Netselskabets vegne kan anmelde følgende mar
kerede tekniske betingelser til Energitilsynet:

Kryds af:

Tekniske betingelser for nettilslutning af produktionsanlæg til
lavspændingsnettet ( i kV)

Tekniske betingelser for nettilslutning af torbrugsinstallationer til
lavspændingsnettet ( i kV)

Tekniske betingelser for nettilslutning at produktionsanlæg til
mellem- og højspændingsnettet (> 1kV og < 100 kV)

,J Tekniske betingelser for nettilslutning at torbrugsanlæg til
mellem- og højspændingsnettet (> i kV og 100 kV)

De tekniske betingelser indeholder betingelser, der anmeldes efter forskellige regelsæt:

• Kommissionens forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler
om krav til neffilslutning for produktionsanlæg. Anmeldelsen sker med henblik på Energi
tilsynets godkendelse af generelle krav efter forordningens artikel 7.

• Kommissionens forordning (EU) 2016/1388 at 17. august 2016 om fastsættelse at net-
regler og nettilslutning at forbrugs- og distributionssystemer. Anmeldelsen sker med
henblik på Energitilsynets godkendelse efter forordningens artikel 6.

• Bekendtgørelse nr. 1085 af 20. september 2010cm netvirksomheders, regionale trans
missionsvirksomheders og Energinet.dk’s metoder for fastsættelse at tariffer mv. An
meldelsen sker med henblik på Energitilsynets godkendelse at metoder for fastlæggelse
at vilkår efter bekendtgørelsens kapitel 2.



Netselskabet er indforstået med, at Dansk Energi på vegne af Netselskabet drøftet anmeldel
sen med Energitilsynet.

Dansk Energi har fuidmagt til at forhandle eventuelle ændringer i det anmeldte med Energitilsy
net med henblik på, at de markerede tekniske betingelser kan godkendes i henhold til oven
nævnte lovgivning, og med det mål at de tekniske betingelser bliver ens for alle danske nets
elskaber.

Denne fuldmagt giver ikke Dansk Energi fuidmagt til at anmelde Netselskabets generelle tilslut
ningsbestemmelser og Fællesregulativet til Energitilsynet.

Denne fuldmagt træder i kraft ved underskrift og udløber 18. august 2019, hvor de sidste tekni
ske betingelser finder anvendelse fra.

For Netselskabet:

Dato:_________________

Underskrift v den eller de tegningsberettigede ifølge Netselskabets vedtægter:

/

________________

Navne [med blokbogstaver]
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