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Informationsbrev fra Syd Energi Net A/S d. 26-01-2018
Pkt. 1.:
Krav til angivelse af ”klar til måler” i installationsblanketten
For SYD ENERGI Net og NORDJYSK Elnet skal der fra d. 1. februar 2018 altid angives, når installationen er klar til at få opsat eller tilsendt en elmåler.
Følgende kriterier skal være opfyldt for bestilling af elmåler:
- At kunden har en el-leverandør tilknyttet målepunktet(Installationsnummeret)
- At tilslutningsprisen som faktureres af SYD ENERGI Net er betalt(Gælder kun hvor faktura er opkrævet)
- At installatøren har meldt ”Klar til måler”
Hvis ovenstående er opfyldt kan der forventes følgende reaktionstid:
- Målere afsendes indenfor 2 arbejdsdage efter Installatøren har angivet "klar til måler".
- Målere der opsættes af SYD ENERGI Net, kan forventes opsat indenfor 7 arbejdsdage efter Installatøren har
angivet "klar til måler".
Elmåleren skal anbringes i målertavlen og sættes under spænding på installationsadressen senest 5 arbejdsdage efter forsendelse eller udlevering fra vores lager. Hvis ikke tidsfristen kan overholdes skal Netselskabet orienteres skriftligt herom.(Kontakt da sagsbehandler på den pågældende sag, se ”Anvisning” fanen.)
Er der spørgsmål til ovenstående kontakt venligst SYD ENERGI Net på tlf. 75 18 70 00.
Her angives ”Klar til måler” via www.installationsblanket.dk

Pkt. 2.:
Krav til angivelse af ”Ønsket tidspunkt for nettilslutning” i installationblanketten
For SYD ENERGI Net og NORDJYSK Elnet skal der fra d. 1. februar 2018 altid angives ønsket(forventet)
dato for nettilslutning.
For at vi kan prioritere sagerne bedst muligt, er det vigtigt at vi kender datoen for hvornår I forventer
installationen skal under spænding. Indtil dato har vi kontaktet Jer telefonisk, hvis vi var i tvivl om
den ønskede dato.
Fra d. 1. februar 2018 bliver det et obligatorisk at dato altid skal angives via installationsblanketten.

Pkt. 3.:
Navneændring i 2018
I løbet af 2018 forenes SYD ENERGI Net og Nordjysk Elnet under et nyt navn:

I den forbindelse vil vi hen i foråret 2018, arrangere nogle installatørmøder
rundt i forsyningsområdet. Møderne vil blive i en lidt anden form som i de forgange år, mere info vil tilgå senere.

