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1 Indledning  

Netvirksomheders netudviklingsplan skal udarbejdes i det format, som er offentliggjort på 

Energistyrelsens hjemmeside. Formatet har til formål at sikre, at netvirksomhedernes 

netudviklingsplaner indeholder relevante oplysninger samt er let sammenlignelige for 

henholdsvis markedsaktørerne og myndighederne. Formatet er opbygget således, at 

netvirksomhederne skal udfylde de kantede parenteser, figurer og tabeller med den 

relevante information. Bilag 2 og 3 viser endvidere eksempler på, hvordan illustrationerne og 

tabellerne i formatet skal udfyldes.  

 

 

Det fremgår af elmarkedsdirektivets artikel 32, stk. 3, at netudviklingsplanen skal skabe 

klarhed over behovet for fleksibilitetsydelser på mellemlang og lang sigt og skal fastlægge 

de investeringer, der er planlagt for de næste fem til ti år, med særlig vægt på den vigtigste 

distributionsinfrastruktur, som er nødvendig for at tilslutte ny produktionskapacitet og nye 

belastninger, herunder ladestandere til elektriske køretøjer. Netudviklingsplanen skal 

ligeledes omfatte anvendelsen af fleksibelt elforbrug, energieffektivitet, energilageranlæg 

eller andre ressourcer, som netvirksomheden skal bruge som alternativ til systemudvidelse. 

Netudviklingsplanen er et vigtigt instrument til at støtte integrationen af anlæg, der bruger 

vedvarende energikilder, fremme udviklingen af energilageranlæg og elektrificeringen af 

transportsektoren samt til at forsyne systembrugerne med tilstrækkelige oplysninger om de 

planlagte udvidelser eller opgraderinger af nettet, jf. elmarkedsdirektivets 

præambelbetragtning 61.  

Netudviklingsplanen har dermed til formål at skabe gennemsigtighed for alle markedsaktører 

om den fremtidige udvikling og behovene i distributionsnettet. Planen skal skabe grundlaget 

for, at aktører får mulighed for at agere ud fra netvirksomhedens planlægning i forhold til 

alternative løsninger og for at være med til at påvirke udviklingen i distributionsnettet, 

herunder ved at levere fleksibilitetsydelser til netvirksomheden.  

Netudviklingsplanen fungerer dermed som et instrument til at sikre koordinering af 

netudviklingen på distributions- og transmissionsniveauet samt samlet set bidrage til at 

understøtte en samfundsøkonomisk fornuftig udvikling af elforsyningsnettet i Danmark. 

Netudviklingsplanen har en 10-årig planlægningshorisont og er ikke juridiske bindende, jf. §§ 

3 – 4 i bekendtgørelse nr. 2242/2020 om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter 

(netvirksomhedsbekendtgørelsen).  

1.1 Formål
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2 Lovgivningsmæssige rammer 

Netvirksomheden er i henhold til lov om elforsyning nr. 119 af 06/02/2020 

(elforsyningsloven) § 22, stk. 1, nr. 7, forpligtet til at basere udviklingen af nettet i 

netvirksomhedens netområde på en gennemsigtig netudviklingsplan, som netvirksomheden 

skal offentliggøre hvert andet år.  

De nærmere regler om netudviklingsplanens indhold og processuelle forhold er fastlagt i 

kapital 2 i netvirksomhedsbekendtgørelsen. Heraf fremgår det, at netudviklingsplanen skal 

baseres på det til enhver tid offentliggjorte format på Energistyrelsens hjemmeside.  

Ved udarbejdelsen af netudviklingsplanen skal netvirksomheden samarbejde med Energinet 

samt sikre en bred høring af alle relevante aktører, jf. §§ 9 – 10 i 

netvirksomhedsbekendtgørelsen. Netvirksomheden skal udarbejde en redegørelse for 

resultaterne af høringsprocessen til Forsyningstilsynet, jf. § 11, stk. 1. Redegørelsen 

indsættes i netudviklingsplanens bilag 1.  

Netudviklingsplanen, redegørelsen for resultaterne fra høringsprocessen og 

Forsyningstilsynets eventuelle anmodning om ændringer offentliggøres på 

Forsyningstilsynets hjemmeside den 1. januar hvert andet år påbegyndende 2023, jf. § 13 i 

netvirksomhedsbekendtgørelsen. 

 

3 Analyseforudsætninger 

Netudviklingsplanen skal baseres på de senest offentliggjorte generelle 

analyseforudsætninger1, som Energistyrelsen udmelder, samt netvirksomhedens egne 

analyseforudsætninger. Analyseforudsætningerne angiver et sandsynligt udviklingsforløb for 

det danske el- og gassystem frem mod 2040. 

 

 

Udmøntningen af de generelle analyseforudsætninger, som Energistyrelsen udmelder, i 

Læsø Elnet A/S´s netområde redegøres nedenfor.  

Elforsyningsnettet på Læsø varetages af netselskabet Læsø Elnet A/S, der ejes af Læsø 

Forsyning A/S.  

 

 
1 Analyseforudsætninger til Energinet 

3.1 De generelle analyseforudsætninger
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Læsø elnet forsynes fra Jylland via en kombineret 60 kV sø- og landkabelforbindelse, der 

ejes og drives af Energinet, jf. lovgivningen om varetagelse elforsyningssikkerheden på 

mindre øer. 

 

  

Delstrækning  Type  Længde i km  Kabeltype  Overførings
evne [A]  

1  Landkabel  2,42  240 mm2 PEX Al 72 kV  420  
2  Søkabel  20,74  150 mm2 PEX Al 72 kV  245  
3  Landkabel  1,55  240 mm2 PEX Al 72 kV  420  

 
 

Overføringsevnen er således ved kontinuerlig maksimal strøm på 245 Amp, svarende til 

omkring 26,7 MW ved standardværdierne 63 kV med en cosφ = 1,0. 

 

60 kV forbindelsen er tilsluttet en nyetableret (år 2020) 60/20 kV transformerstation Læsø, 

der således via et 20 kV kabelnet forsyner en række 20/0,4 kV transformerstationer, 

 

60/20 kV transformerstation Læsø er udlagt med en 60/20 kV transformer med en effekt på 

20 MVA, 

 

For at skabe redundans i forsyningen til Læsø har Energinet etableret et nødstrømsgenera- 

toranlæg på 4,0 MW i umiddelbar nærhed af 60/20 kV transformerstation Læsø, således at 

elforsyningen på Læsø kan fastholdes ved udfald af 60 kV forbindelsen til Jylland eller 

nedbrud af 60/20 kV transformerstation Læsø. 

 

Udviklingen af elforbruget, MWh, jfr. Analyseforudsætninger ENS 2021 i Læsø Elnet´s 

forsyningsområde er vist i nedenfor viste graf. 

 

Grundlaget er baseret på Klassisk elforbrug, Individuelle varmepumper, Store varmepumper, 

Elkedler, Transport, Store datacentre og Power-to-X (PtX). Udgangspunktet er elforbruget i 

2021 på i alt 15.224.398 kWh 
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Udvikling af det samlede elforbrug på 15,2 GWh i 2021 til 36,3 GWh i 2040 – Ekskl. Nettab på ca. 7%. 

 
Med de begrænsninger, der er i søkablets overføringsevne, vil der ligeledes kunne være 

indskrænkninger i udbygning af elforbrug og/eller elproduktion, medmindre der foretages 

væsentlige ombygninger eller særlige foranstaltninger. Endelig vurderes det, at det på Læsø 

ikke er relevant med installering af elkedler og store datacentre. På nuværende tidspunkt er 

der ikke taget endelig stilling til omfang af store varmepumper. 

 

 

Netvirksomhedens egne analyseforudsætninger kan fungere som supplement til de 

generelle analyseforudsætninger, som Energistyrelsen udmelder. Netvirksomhedens egne 

analyseforudsætninger er redegjort for nedenunder. 

 

Alment 

De særlige forhold på Læsø vedrørende øens størrelse, én 60 kV søkabelforbindelse til 

Jylland, én nødgenerator, antallet af forbrugere, antal af sommerhuse, miljøforholdene m.m. 

vil der være atypiske betingelser omkring netudviklingen i forhold almindelige netselskaber. 

 

20 kV nettet drives overordnet med to radialer med sammenkoblingsmulighed i Byrum og 

Østerby.  

I normal koblingstilstand er der:  

 Et åbent skillested i forbindelsen mellem station 05B Spinderiet og station 35 Rullegårdsvej. 

 Et åbent skillested i forbindelsen mellem station 24 Campingpladsvej og station 25 Læsø 

Fiskeindustri 
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3.2 Netvirksomhedens analyseforudsætninger 
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Jf. en Netanalyse, udarbejdet januar 2016, er belastningsgraden af 20 kV kabelforbindelser- 

ne på Læsø ved maksimalbelastningen i normal driftstilstand varierende fra 0,2% til 20,9%. 

Tilsvarende er belastningsgraden af 20/0,4 kV nettransformerne ved maksimalbelastningen i 

normal driftstilstand varierende fra 5,3% til 59,0%. 

 

På nuværende tidspunkt er der ikke i overskuelig tid kendskab til større kundenettilslutnin-

ger, hvorfor det skønnes, at der ikke umiddelbart er behov for forstærkninger af 20 kV nettet, 

set i lyset af belastningsgraderne for 20 kV kabler og 20/0,4 kV nettransformere. 

 

Det skal særligt bemærkes, at forbruget på Læsø i høj grad er sæsonbetonet, grundet det 

store antal sommerhus – omkring 1000 sommerhustilslutninger i forhold til det totale antal 

tilslutninger på i alt 2.633 nettilslutninger. 

 

Stationen med det største elforbrug er station 25 Læsø Fiskeindustri, der er beliggende på 

den nordøstlige del af Læsø. Her er maksimalbelastningen 46,2 % i forhold til en 

transformerstørrelse på 630 kVA. 

 

 

Elforbrug 

 

På efterfølgende graf er vist udviklingen af elforbruget, MWh, hos Læsø Elnet, baseret på 

Analyseforudsætningerne ENS 2021, korrigeret for de elementer, der ikke skønnes aktuelle 

på Læsø. 

 

 

Udvikling af det samlede elforbrug på 15,2 GWh i 2021 til 32,0 GWh i 2040 – Ekskl. Nettab på ca. 7%. 
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1) Der er dog i udviklingen af elforbruget indregnet 1 stk. stor varmepumpe på 0,5 MW - 

skønsmæssigt installeret i 2025. Det er forudsat, at fuldlasttimerne er 600 h, 

svarende til et årligt forbrug på 0,3 GWh 

Det samlede nettab i 2021 er 894.662 kWh, svarende til ca. 5,9% af det samlede forbrug 

 

Elsalget på Læsø 2021 

 

I nedenfor viste graf er vist forbrugsbelastningskurven for 2021. 

 
 

 
 
 
 
Det fremgår af kurven, at belastningen er betydelig sæsonbetonet i form af større 

belastninger i perioderne: vinterferien, påsken, pinsen, sommerferien, efterårsferien samt 

jul/nytår, hvilket netop er udtryk for en stor andel af sommerhuse, ca. 1000 forbrugere i 

forhold til øens samlede forbrugere på 2633. 

 

Maksimalværdien er 4,5 MW. 

 
 
Udveksling med fastlandet 

Udvekslingen i søkablet til Jylland er vist i nedenfor viste graf: 
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Leverancen til Læsø udgjorde i 2021 i alt 11,6 GWh med en maksimalværdi på 3,8 MW, 
mens leveringen fra Læsø var 5,7 GWh med en maksimalværdi på 7,1 MW.       

 

Installerede produktionsanlæg 

 

I dag er der installeret en vindmølle med en effekt på 180 kW. 

 

I dag er der installeret solceller på i alt: 

 
 Taganlæg - 141 anlæg med effekt på     827 kW 
 Markanlæg – 1 anlæg med en effekt på  7.392 kW 

      -------------------------------------------------------------------------------- 

 I alt    8.219 kW 
 
 
Der er således i alt nettilsluttet: 
 

 Vindmølleeffekt      180 kW 
 Solcelleeffekt, installationstilsluttet    827 kW 
 Solcellepark, 20 kV nettilsluttet 7.392 kW 
 I alt    8.399 kW 
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Elproduktionen fra små anlæg (vindmølle og solceller på tag) andrager i 2021 i alt 600.865 

kWh, mens elproduktionen fra solcelleparken i 2021 var 10.200.140 kWh. 

 
Det skal her bemærkes, at vindmøllen i 2021 alene har produceret ca. 18.000 kWh 
og har ikke produceret de seneste 9 mdr. af 2021, jf. ENS´s stamdataregister. 
 
 
 
Udvikling af produktionsanlæg 

 

Ud fra bl.a.  et samlet miljømæssige hensyn kan det ikke umiddelbart forventes, at der 

fremover etableres nye vindmølleanlæg – hverken land- eller havmøller.  

 

Den fremtidige udbygning af produktionsanlæg forventes alene at omfatte solcelleeffekt – 

særligt i form af taganlæg. 

 

Der vil eventuelt være mulighed for etablering af et eller flere markanlæg – stærkt afhængig 

af de miljømæssige forhold. Det må her dog påpeges, at der på nuværende tidspunkt er 

begrænsninger i effektoverførslen til Jylland via søkablet, der maksimalt kan belastes med 

26,7 MW. 

 

Den forventede udvikling af solcelleanlæg – taganlæg: 

 

 
 

Udviklingen fra 2021 - 827 kW - til 2040, 2872 kW 
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Resumé 

På basis af det i omhandlede netudviklingsplan oplistede datagrundlag vurderes det: 

at med efterfølgende databetingelser for 2021: 

 60 kV søkablets maksimal overførsel på 26,7 MW. 

 60/20 kV transformerstation Læsø med maksimaleffekt på 20 MVA. 

 20/0,4 kV netstationernes maksimalbelastning ved normal driftstilstand – 5,3% til 

59,0%. 

 20 kV kablernes maksimalbelastning ved normal driftstilstand - 0,2% til 20,9%. 

sammenholdt med 

 Maksimal effekt på 3,8 MW ved søkabel til Læsø. 

 Maksimal effekt på 7,1 MW ved søkabel fra Læsø. 

 Maksimalt elforbrug på 3,5 MW 

kan det kvalitativt konkluderes, at det eksisterende net kapacitetsmæssigt er robust i lang tid 

fremover, medmindre der udbygges med ikke-planlagte storforbrugere eller store decentral 

produktionsanlæg. 

Netvirksomheden har i sin planlægning lagt egne analyseforudsætninger til grund, som 

indebærer afvigelser fra Energistyrelsens generelle analyseforudsætninger. Nedenfor 

identificeres og begrundes afvigelserne. 

 

Tabel 1 Afvigelse fra Energistyrelsens analyseforudsætninger samt begrundelse 

Afvigelse Begrundelse 

I Læsø Elnet´s netudviklingsplan er der i 

udviklingen af elforbruget ikke indregnet: 

 Store varmepumper 

 Elkedler 

 Store datacentre 

På Læsø med i alt 2633 forbrugere med et 

energiaftag på 15,2 MWh, hvoraf en 

væsentlig andel af forbruget er 

sæsonbetonet grundet et meget stort antal 

sommerhuse, ca. 1000. 

Der synes ikke at være grundlag for 

etablering af store varmepumper og 

elkedler. På øen er der et mindre by-

fjernvarmeanlæg, baseret på træflis, men 

uden elproduktion. 
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Ligeledes synes der ikke at være basis for 

etablering af store datacentre, da krav til 

elforbruget og forsyningssikkerheden typisk 

er relateret sig til 150 kV stationer 

 

 

4 Beskrivelse af netvirksomheden  

Følgende afsnit indeholder et kort over netområdet og nøgletal for netvirksomheden, 

herunder generelle kontaktoplysninger, økonomiske nøgletal, nøgletal for netanlæg samt 

nøgletal for forbrug og produktion. 

 

 

Læsø Elnet  

 

 

4.1 Kort over netområde 
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Formålet med netudviklingsplanerne er at skabe gennemsigtighed for alle markedsaktører 

om den fremtidige udvikling og behovene i distributionsnettet. Nøgletallene i dette afsnit 

giver et indledende indblik i netvirksomheden og dennes netområde, herunder 

størrelsesordenen, indtægtsrammen (investeringsbehov) etc. 

 

4.2.1 Generelt 

Kontaktinformation  Gammel Kirkevej 

6B, 9940 Læsø  

96213034 

forsyning@laesoe.dk  

 

Antal 

afregningsmålere  

2.777  

 

 

4.2.2 Økonomi 

De økonomiske nøgletal er baseret på de senest tilgængelige resultater for netvirksomheden 

og er med til at give et helhedsudtryk, samt et kort økonomisk overblik ( 2021 / 31.12.2021).  

Årlig omsætning  4.695.845 kr.  

Indtægtsramme 

 

5.367.458 kr.  

Driftsomkostninger  

 

1.028.000 kr.  

Afskrivninger   1.999.416 kr.  

Netaktiver   20.031.042 kr.   

 

4.2.3 Netanlæg  

Nedenstående tabel er en oversigt over netvirksomhedens netkomponenter pr. 31. 

december 2021 

Antal transformere  60/20 kV – 1 stk. 

20/0,4 kV – 55 stk. 

Antal kabelskabe    1.320 stk.  

4.2 Nøgletal
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Antal elmålere   2.777 stk.  

Antal km kabel 

fordelt på 

spændingsniveau og 

luft/jord 

 69 km 20 kV kabel 

188 km 0,4 kV kabel 

Antal tilslutninger 

fordelt på 

kundetyper i henhold 

til tarifmodel 

 A-lav: 1 stk. 

B-lav: 143 stk. 

C: 2.489 stk. 

 

 

4.2.4 Forbrug og produktion  
Nedenstående tabel er en oversigt over den samlede leverede mængde strøm og nettab i 

MWh, samt den installerede produktions- og energilagerkapacitet for 2021 i 

netvirksomhedens netområde.  

Leveret mængde  

 

 15.224 MWh 

Nettab 

 

 0,895 MWh 

Installeret 

produktionskapacitet   

 8,4 MW 

Installeret 

energilagerkapacitet   

 0 MW 

 

5 Opsummering af de overordnet udviklingsperspektiver (10 år) 

En opsummering af de overordnede udviklingsperspektiver hen over de næste 10 år er en 

fremskrivning af udviklingen i netvirksomhedens netområde. 

 

5.1  Ændringer i forbrug og produktion 

Tabellen nedenfor indeholder en fremskrivning af bl.a. den leverede mængde og nettab i et 

10 års perspektiv.  

Leveret mængde  

 

23 GWh 
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Nettab 

 

5 

1,1 

% 

GWh 

Installeret 

produktionskapacitet  

10,1 MW 

Installeret 

energilagerkapacitet   

2,8 MW 

 

 

5.2 Forventet fornyelse af eksisterende netanlæg  

Tabellen nedenfor indeholder en fremskrivning af anlægsmassen i procent i et 10 års 

perspektiv (udvikling i anlægsmasse i procent fra 2021 og 10 år frem). 

Jugerede oplysninger   

Anlægsmasse 

 

0 

5 

10 

% 30-60 kV 

% 10-20 kV 

% 0,4 kV 

 

 

5.3 Anslået potentiel fleksibilitet 

Tabellen nedenfor indeholder bl.a. en fremskrivning af fleksibilitet fra forbrug og produktion i 

procent i et 10 års perspektiv (udvikling i procent fra 2021 og 10 år frem).  

Omfang af ”Reduktionsprocenterne” er endnu ikke fastlagt. 

Reduktion af 

forbrug/øget 

produktion  

 0 % 

Reduktion af 

produktion/øget 

forbrug  

 0 % 
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Fleksibelt elforbrug 

 

Elproduktionen fra primært solceller udgør på Læsø ca. 70 procent på årsplan, men denne 

produktion svinger i takt med hvor meget solen skinner. Varierende elproduktion giver et 

øget behov for at skrue op og ned for elforbruget, så det matcher den svingende 

elproduktion. Fleksibelt elforbrug kan således være med til dette. 

 

Fleksibilitet handler således både om at udnytte ledig kapacitet og undgå flaskehalse i 

nettet. Fleksibelt elforbrug vil således kunne reducere udbygningen af nyanlæg i nettet.  

 

Nedenfor er illustreret, hvilke forventninger man kan gøre sig om udbredelsen af forskellige 

typer af fleksibilitetsløsninger for 20 kV- og 0,4 kV nettet og hvornår det kan forventes, at de 

kan komme i spil. Figuren skal primært opfattes som værktøj til at kunne forholde sig til 

mulighederne ved de enkelte fleksibilitetsløsninger, og der er naturligvis stor usikkerhed om, 

hvad fremtiden reelt vil bringe for de forskellige fleksibilitetsløsningers udbredelse. 

 

 

 Tidsdifferentierede tariffer  Tidshorisont 0 - 10 år 

 Kontrakter på maksimal effekttræk Tidshorisont 1 - 10 år 

 Afbrydelighedsaftaler  Tidshorisont 0 - 3 år 

 Dynamiske tariffer (realtid)  Tidshorisont efter 10 år 

 

På nuværende tidspunkt vurderes det, at det for Læsø Elnet ud fra forbrugersammensætnin- 

gen alene er Tidsdifferentierede tariffer, der har et perspektiv lang tid fremover. 

 

6 Behovsvurdering i forhold til udvidelser eller opgraderinger af 

netvirksomhedens elforsyningsnet  

Behovsvurderingen er målrettet de forventede udfordringer i relation til netinfrastrukturen, 

såsom kapacitetsbegrænsninger eller spændingsregulering med særlig vægt på 

spændingsniveauer på eller over 50 kV. De forventede udfordringer illustreres geografisk 

nedenfor. Ligeledes er relevante udfordringer2 på spændingsniveauer under 50 kV illustreret 

nedenfor.  

 
2 Relevante udfordringer er situationer, der potentielt kan løses varigt eller midlertidigt ved anvendelse 
af alternative løsninger til netinvesteringer såsom anskaffelse af fleksibilitetsydelser eller 
energieffektivitetsforanstaltninger, jf. netvirksomhedsbekendtgørelsen § 7, stk. 2, 1. pkt.  
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I efterfølgende oversigt er vist skematisk en korrigering af netkonfigurationen ud fra 60/20 kV 

station Læsø for at skabe redundans i nettet (Alternativ 1). 

Som alternativ kan forbindelsen mellem stationerne Vanggård 2 og 60/20 kV station Læsøs 

etableres (Alternativ 2). 

 

 

  

7 Opgørelse af planlagte ny- og reinvesteringer samt alternativer til ny- 

og reinvesteringer 

Dette afsnit indeholder en opgørelse af både planlagte ny- og reinvesteringer samt 

alternativer til ny- og reinvesteringer, jf. § 7, stk. 4 og § 8 i netvirksomhedsbekendtgørelsen.  

I forhold til planlagte ny- og reinvesteringer har opgørelsen særlig vægt på den vigtigste 

distributionsinfrastruktur, som er nødvendig for at tilslutte ny produktionskapacitet og nye 

belastninger, herunder ladestandere til elektriske køretøjer.  
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Opgørelsen indeholder ligeledes det forventede behov for alternative løsninger til 

netinvesteringer såsom fleksibelt elforbrug, energieffektivitet, energilageranlæg eller andre 

ressourcer. 

Opgørelse af planlagte ny- og reinvesteringer samt alternativer til ny- og reinvesteringer  

 

 Tabel 2 Opgørelse af planlagte ny- og reinvesteringer samt alternativer til ny- og reinvesteringer 

 

8 Det samlet forventede investeringsbehov og det forventede 

fleksibilitetsbehov  

Tabel 3 nedenfor viser det samlede forventede investeringsbehov og det forventede 

fleksibilitetsbehov3 er angivet i en tidshorisont på 0-2 år, 3-5 år og 6-10 år.  

  

 

 
3 Der tages forbehold for at fleksibiliteten er aggregeret og afhænger af samfundsudviklingen. 

Projekt navn 

 

Projekt nr.  

 
Beskrivelse Behov  Alternativ til 

investering  

Forventet 

idriftsætt

else 

Maksim

alt 

effektr

æk fra 

forbrug 

[MW] 

20 kV forbindelse 

Fra 60/20 kV station 

Læsø til 20 kV station 

Glashusvej 

1 20 kV 

redundansforbin

delse til 60/20 kV 

station 

Nyinveste

ring 

Fleksibilitetsprod

ukter kan ikke 

erstatte kablet 

01.01.2023  

Løbende udskiftning af 

”nedslidte” 0,4 kV 

og 20 kV anlæg  

 

2  Reinveste

ring 

Fleksibilitets 

produkter kan 

overvejes 

Løbende  

Scada-system 3 Styring og over- 

vågning via 

fjernkontrol 

Nyinveste

ring 

Bibeholde 

nuværende 

styring 

P.t. ikke 

vedtaget / 

berammet 

 

Indførelse af 

tidsdifferentierede 

tariffer 

4   Fleksibilitets- 

aktivitet 

P.t. ikke 

vedtaget / 

berammet 
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Årsinterval 0-2 3-5 6-10 

Samlede forventede investeringsbehov  2.000.000 

[DKK] 

  

Samlede forventede fleksibilitetsbehov 

[MW] og [MWh] 

MW 

MWh 

MW 

MWh 

MW 

MWh 

 

Tabel 3 Det samlet forventede investeringsbehov og det forventede fleksibilitetsbehov 

 

Opdelingen i zoner synes ikke at være relevant, da Læsø primært er zone 4 med enkelte 

områder som zone 3. 

 

9 Bilag 1 – Redegørelse af resultaterne af høringsprocessen 

[indsæt redegørelse af resultaterne af høringsprocessen]  
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