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Sebastian Lassen Skylv

From: Christian Allan Rutherford <CRU@energinet.dk>
Sent: 27. oktober 2021 09:50
To: Peter Lyk-Jensen; Tina Alander Lindfors; Jakob Schmidth
Cc: Sebastian Lassen Skylv; Frederik Nilausen Dam; Martin Fahlvik
Subject: RE: Vedr. partsrepræsentation i sagen om tillæg til den danske balancemodel

Kære Peter  
  
Vi har aftalt med Swedegas/Nordion at Energinet’s Myndighedsenhed partsrepræsenterer dem i denne sag.  
  
Swedegas har bedt om at være cc på mailkorrespondancen, i relation til dette. Tilføj derfor gerne Martin Fahlvik 
(som er cc på denne mail også) på den kommende korrespondance. 
  
Venlig hilsen 
 
Christian Allan Rutherford  
Cheføkonom 
Gasmarked 
+4523338908  
CRU@energinet.dk 
 
 

 
Energinet Systemansvar A/S 
Pederstrupvej 76 
Ballerup 2750  
www.energinet.dk 
  

From: Peter Lyk-Jensen <pelj@forsyningstilsynet.dk>  
Sent: 26. oktober 2021 16:33 
To: Tina Alander Lindfors <tal@energinet.dk>; Jakob Schmidth <jasc@forsyningstilsynet.dk>; Christian Allan 
Rutherford <CRU@energinet.dk> 
Cc: Sebastian Lassen Skylv <sels@forsyningstilsynet.dk>; Frederik Nilausen Dam <fnda@forsyningstilsynet.dk> 
Subject: SV: Vedr. partsrepræsentation i sagen om tillæg til den danske balancemodel 
  

 

 Vær opmærksom på afsender, links og filer.  

Kære Tina 
  
Vi forventer snarest at kunne sende udkast til afgørelse i høring. Det vil derfor være hjælpsomt, hvis spørgsmålet om 
Myndighedsenhedens partsrepræsentation af Swedegas kan afklares allerede i morgen formiddag. 
  
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Peter Lyk-Jensen 
Specialkonsulent 
+45 4171 5383 / pelj@forsyningstilsynet.dk  

––––––– 
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––––––– 

FORSYNINGSTILSYNET 
Torvegade 10 
3300 Frederiksværk 
 
Telefon 4171 5400 
post@forsyningstilsynet.dk 
www.forsyningstilsynet.dk  

––––––– 
 

 

Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det 
formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs 
vores persondatapolitik.  

 

  

Fra: Tina Alander Lindfors <tal@energinet.dk>  
Sendt: 18. oktober 2021 11:15 
Til: Jakob Schmidth <jasc@forsyningstilsynet.dk>; Christian Allan Rutherford <CRU@energinet.dk> 
Cc: Sebastian Lassen Skylv <sels@forsyningstilsynet.dk>; Peter Lyk-Jensen <pelj@forsyningstilsynet.dk>; Frederik 
Nilausen Dam <fnda@forsyningstilsynet.dk> 
Emne: SV: Vedr. partsrepræsentation i sagen om tillæg til den danske balancemodel 
  
Kære Jakob 
  
Energinet forventer, at det ligeledes vil være myndighedsenheden, der er partsrepræsentant for Swedegas. Vi 
vender tilbage med endeligt svar i starten af næste uge. 
  
Venlig hilsen 
 
Tina Alander Lindfors  
Jurist 
Myndighedsenheden 
+4526130238  
myndighed@energinet.dk 
 

 
Energinet 
Pederstrupvej 76 
Ballerup 2750 
www.energinet.dk  
 
Energinets Myndighedsenhed er Energinets nye kontaktpunkt for andre myndigheder.  
Denne e-mail kan indeholde fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail, eller hvis du modtager den 
ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette e-
mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den. 

Fra: Jakob Schmidth <jasc@forsyningstilsynet.dk>  
Sendt: 18. oktober 2021 09:57 
Til: Tina Alander Lindfors <tal@energinet.dk>; Christian Allan Rutherford <CRU@energinet.dk> 
Cc: Sebastian Lassen Skylv <sels@forsyningstilsynet.dk>; Peter Lyk-Jensen <pelj@forsyningstilsynet.dk>; Frederik 
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Nilausen Dam <fnda@forsyningstilsynet.dk> 
Emne: Vedr. partsrepræsentation i sagen om tillæg til den danske balancemodel 
  

 

 Vær opmærksom på afsender, links og filer.  

Kære Tina og Christina 
  
Forsyningstilsynet vurderer, at Energinet Gas TSO er part i forvaltningsretlig forstand i sagen omhandlende 
Energinets anmodning til Forsyningstilsynet om et tillæg til den danske balancemodel. Vi lægger til grund, at 
Energinets Myndighedsenhed fungerer som partsrepræsentant for Energinet Gas TSO i sagen.  
  
Forsyningstilsynet vurderer endvidere, at Swedegas er part i forvaltningsretlig forstand i sagen, idet 
Forsyningstilsynets afgørelse kan have væsentlig, individuel og retlig interesse for Swedegas. 
  
Vi beder jer på den baggrund venligst oplyse, om Energinets Myndighedsenhed vil fungere som partsrepræsentant 
for Swedegas. 
  
Vi skal bede om en tilbagemelding senest den 29. oktober 2021.  
  
  
Med venlig hilsen / Kind regards 
 
Jakob Schmidth 
Specialkonsulent /Special Advisor 
 
+45 4171  4301 / jasc@forsyningstilsynet.dk  
 
––––––– 
 

 
 
––––––– 
 
FORSYNINGSTILSYNET 
Torvegade 10 / DK-3300 
+45 4171 5400 / post@forsyningstilsynet.dk 
 
–––––––– 
 

   
 
Forsyningstilsynet behandler dine personoplysninger med det formål at vejlede dig, besvare dine henvendelser eller som led i 
Forsyningstilsynets varetagelse af sine myndighedsopgaver. Læs vores persondatapolitik 
  


