Netselskaberne N1 og Evonet er
fusioneret. Vi hedder nu N1
I forbindelse med fusionen mellem Evonet og N1 er der et par punkter, vi gerne vil gøre dig opmærksom på:
Information på hjemmesider
Vi lancerer en ny fælles hjemmeside www.n1.dk i februar. Indtil da kan du fortsat finde aktuelle priser, ledningskort m.m.
for dit forsyningsområde på de eksisterende hjemmesider www.n1.dk og www.evonet.dk
Retningslinjer
Som følge af fusionen har vi ensrettet og harmoniseret vores retningslinjer. Du finder de nye, gældende retningslinjer for
N1 sammen med tilslutningsbestemmelserne på de eksisterende hjemmesider:

•
•

www.n1.dk/nettilslutning/forbrugsinstallationer
www.evonet.dk/professionelle-aktoerer/aftaler-og-vilkaar

Retningslinjernes indhold er opbygget med henvisning til punkterne i vores tilslutningsbestemmelser.
Installationsblanketten
I første omgang foregår sagsbehandlingen af installationsblanketter i de oprindelige geografiske områder (tidligere Evonet
og N1), da vi endnu ikke har et fælles system til sagsbehandlingen.
På www.installationsblanket.dk har Evonet skiftet navn til N1 (tidligere Evonet) og N1 hedder fortsat N1. Som en hjælp til
at finde det rigtige selskab, har vi tilføjet informationen på forsyningskortet www.n1.dk/elnettet/forsyningskort, både som
tekst og baggrundsfarve.
Et bemandet netselskab
Myndighederne stiller stadig større krav til energibranchen, om funktionel adskillelse mellem moderselskaber og
koncernforbundne netselskaber. For at leve op til kravene har vi valgt at oprette N1 A/S som et bemandet netselskab. Et
bemandet netselskab har kun aktiviteter i eget netområde, og må ikke udføre kommercielle aktiviteter. Dermed kan vi
f.eks. ikke tilbyde at servicere stikledninger (påvisning, fejlsøgning og udlægning af stikledningstampe i udstykninger).
For det tidligere Evonet vil der være en overgangsperiode frem til og med 31. marts 2020, hvor vi udfaser disse typer
opgaver.
Vi forventer at invitere til installatørmøder i marts, hvor vi vil fortælle om de ændringer fusionen medfører.
Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet.
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