


































bilag 4.txt
 Fra: Ingunn Moe <verm@statoil.com>

 Sendt: 19. december 2013 13:35
 Til: Henrik Gommesen (SET)

 Cc: Knut M. Aanstad; Nenad Keseric; Sverre Trollnes; Jo Overå; Morten Olof 
Dillner; Peter Sehestedt

 Emne: Utkast til modell for håndtering av balansering og salg av elektrisitet 
for 
Kriegers Flak

Til Energitilsynet
v/ Henrik Gommensen,

Statoil har så langt fulgt med i prosessen rundt de nye utbud i dansk farvann om
utbygging av havvind på 
Horns Rev 3 og Kriegers Flak samt Nearshore.

Vi har sett på utkastet til en ny modell for salg av elektrisitet og for 
balansering av kraft fra 
vindkraftprosjketet Kriegers Flak. 

Vi har forståelse for at det blir slik at salg av elektrisitet gjennom 
interkonnektoren mellom Danmark og 
Tyskland på Kriegers Flak er forbeholdt systemansvarlige TSOer, hhv energinet.dk
og 50Hertz.  
Vi har likeledes forstått at operatøren på Kriegers Flak må forholde seg til 
prisfastsettelsen inklusive evt 
handel over interkonnektorer i det Østdanske marked. 
 
Vi forstår  utkastets syn dithen, at det vil skape likebehandling for aktørene 
også i forhold til alle de andre 
interkonnektorer som finnes og for å sikre elforsyning og balansebehov. 

Det er noen forhold vi ikke helt har forstått når det gjelder innmelding/eller 
nominering av kraft og 
balanseringskostnader slik det er beskrevet og ber om svar på dette.

 1. Er det slik at operatørens prognoser legges til grunn når 
syatemsansvarlig TSO fastsetter 
prognosen i Day-ahead markedet, slik vi er kjent med det fra det norske og 
engelske marked? 
Hvis det er en differanse mellom TSOs prognose og Operatørens prognose basert på
vurdering 
av vindforhold og de faktiske produksjonsforhold basert på vindparkens status, 
hvilken prognose 
vil da gjelde?

 2. Er det slik at de spesielle forhold med balanseringen på Kriegers Flak 
vil gjøre det umulig å 
balansere i Intraday markedet, Nordpool Elbas, i Norge 30 min før gjeldende 
time, i Danmark 15 
minutter før gjeldende time?

 3. Vil Operatøren på Kriegers Flak ha anledning til å delta i Intraday 
traden i ELBAS og justere 
nomineringen der? 

 4. Dersom Operatøren på Kriegers Flak ikke har anledning til å delta i 
Intraday markedet, betyr det 
at Operatøren av Kriegers Flak må ta balansekost for avvik i nominasjonen 12 
timer før gjeldende 
time?  
I så fall vil eksponeringen, slik vi forstår det, kunne bli større enn de 
anførte 1000 h i eksemplene.
Vi har på Energistyrelsens internettside ikke sett når høringsfristen utløper 
for dette utkastet, det kunne vi 
heller ikke se på siden til Energitilsynet. 
Vil vi få mulighet til å kommentere på utkastet etter at vi har fått svar på 
ovennevnte spørsmål? 

Med vennlig hilsen og ønske om en god og fredelig jul.
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Best regards,  
 
Dr. Vera Ingunn Moe M.A. 
Principal Business Developer 
RE WBD CON 
Statoil ASA 
 
Mobile: +47 48295701 
Telephone: +47 51 99 00 00 
Email: verm@statoil.com 
 
Visitor address: Martin Linges vei 33, Fornebu, Norway 
Incorporation number: NO 923 609 016 MVA 
www.statoil.com 
Please consider the environment before printing this e-mail

 
------------------------------------------------------------------- 
The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is 
intended for the addressee only. Any unauthorised use, dissemination of the 
information or copying of this message is prohibited. If you are not the 
addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete 
this message. 
Thank you
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bilag 5.txt
 Fra: Søren Klinge <SKL@energinet.dk>

 Sendt: 20. december 2013 13:50
 Til: Henrik Gommesen (SET)

 Emne: SV: Utkast til modell for håndtering av balansering og salg av 
elektrisitet for 
Kriegers Flak

Hej Henrik 

Hermed et hurtigt skrevet svar til nedenstående spørgsmål: 

 1. Er det slik at operatørens prognoser legges til grunn når 
syatemsansvarlig TSO fastsetter 
prognosen i Day-ahead markedet, slik vi er kjent med det fra det norske og 
engelske marked? 
Hvis det er en differanse mellom TSOs prognose og Operatørens prognose basert på
vurdering 
av vindforhold og de faktiske produksjonsforhold basert på vindparkens status, 
hvilken prognose 
vil da gjelde?
Operatørens prognose og indmelding af produktion vil altid være gældende for 
ubalanceafregningen. TSOens prognose benyttes udelukkende til at beregne den 
grænseoverskridende handelskapacitet. 
Den faktiske produktion vil altid kunne føres i land da vindenergien har 
prioriteret adgang og 
HVDC-forbindelsen vil være sat teknisk op til at altid importere strømmen fra 
havvindmølleparken. 

 2. Er det slik at de spesielle forhold med balanseringen på Kriegers Flak 
vil gjøre det umulig å 
balansere i Intraday markedet, Nordpool Elbas, i Norge 30 min før gjeldende 
time, i Danmark 15 
minutter før gjeldende time?
Intra-day handel og balancering vil være muligt som på alle andre 
vindmølleparker og gate-
closure for intra-day i DK er 1 time før driftstimens begyndelse. 

 3. Vil Operatøren på Kriegers Flak ha anledning til å delta i Intraday 
traden i ELBAS og justere 
nomineringen der? 
Jvf. ovenstående så ja, og den faktiske produktion vil altid kunne føres i land 
i Østdanmark så der 
burde ikke være udfordringer ved intra-day handel.  

 4. Dersom Operatøren på Kriegers Flak ikke har anledning til å delta i 
Intraday markedet, betyr det 
at Operatøren av Kriegers Flak må ta balansekost for avvik i nominasjonen 12 
timer før gjeldende 
time?  
I så fall vil eksponeringen, slik vi forstår det, kunne bli større enn de 
anførte 1000 h i eksemplene.
Jvf. ovenstående så vil det være muligt at deltage i intra-day markedet. 

Efter nytår skal jeg gerne levere en uddybning af ovenstående, hvis der er behov
for det. 

Mvh Søren

Fra: Henrik Gommesen (SET) [mailto:HGO@energitilsynet.dk]  
Sendt: 19. december 2013 13:50 
Til: Søren Klinge 
Emne: VS: Utkast til modell for håndtering av balansering og salg av 
elektrisitet for Kriegers Flak

Kære Søren,
 
Kan du afklare disse spørgsmål?
 
Mvh, Henrik
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Fra: Ingunn Moe [mailto:verm@statoil.com]  
Sendt: 19. december 2013 13:35 
Til: Henrik Gommesen (SET) 
Cc: Knut M. Aanstad; Nenad Keseric; Sverre Trollnes; Jo Overå; Morten Olof 
Dillner; Peter Sehestedt 
Emne: Utkast til modell for håndtering av balansering og salg av elektrisitet 
for Kriegers Flak
 
Til Energitilsynet
v/ Henrik Gommensen,
 
 
Statoil har så langt fulgt med i prosessen rundt de nye utbud i dansk farvann om
utbygging av havvind på 
Horns Rev 3 og Kriegers Flak samt Nearshore.
 
Vi har sett på utkastet til en ny modell for salg av elektrisitet og for 
balansering av kraft fra 
vindkraftprosjketet Kriegers Flak. 
 
Vi har forståelse for at det blir slik at salg av elektrisitet gjennom 
interkonnektoren mellom Danmark og 
Tyskland på Kriegers Flak er forbeholdt systemansvarlige TSOer, hhv energinet.dk
og 50Hertz.  
Vi har likeledes forstått at operatøren på Kriegers Flak må forholde seg til 
prisfastsettelsen inklusive evt 
handel over interkonnektorer i det Østdanske marked. 
 
Vi forstår  utkastets syn dithen, at det vil skape likebehandling for aktørene 
også i forhold til alle de andre 
interkonnektorer som finnes og for å sikre elforsyning og balansebehov. 
 
Det er noen forhold vi ikke helt har forstått når det gjelder innmelding/eller 
nominering av kraft og 
balanseringskostnader slik det er beskrevet og ber om svar på dette.
 

 1. Er det slik at operatørens prognoser legges til grunn når 
syatemsansvarlig TSO fastsetter 
prognosen i Day-ahead markedet, slik vi er kjent med det fra det norske og 
engelske marked? 
Hvis det er en differanse mellom TSOs prognose og Operatørens prognose basert på
vurdering 
av vindforhold og de faktiske produksjonsforhold basert på vindparkens status, 
hvilken prognose 
vil da gjelde?

 2. Er det slik at de spesielle forhold med balanseringen på Kriegers Flak 
vil gjøre det umulig å 
balansere i Intraday markedet, Nordpool Elbas, i Norge 30 min før gjeldende 
time, i Danmark 15 
minutter før gjeldende time?

 3. Vil Operatøren på Kriegers Flak ha anledning til å delta i Intraday 
traden i ELBAS og justere 
nomineringen der? 

 4. Dersom Operatøren på Kriegers Flak ikke har anledning til å delta i 
Intraday markedet, betyr det 
at Operatøren av Kriegers Flak må ta balansekost for avvik i nominasjonen 12 
timer før gjeldende 
time?  
I så fall vil eksponeringen, slik vi forstår det, kunne bli større enn de 
anførte 1000 h i eksemplene.
Vi har på Energistyrelsens internettside ikke sett når høringsfristen utløper 
for dette utkastet, det kunne vi 
heller ikke se på siden til Energitilsynet. 
Vil vi få mulighet til å kommentere på utkastet etter at vi har fått svar på 
ovennevnte spørsmål? 
 
Med vennlig hilsen og ønske om en god og fredelig jul.
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Best regards,  
 
Dr. Vera Ingunn Moe M.A. 
Principal Business Developer 
RE WBD CON 
Statoil ASA 
 
Mobile: +47 48295701 
Telephone: +47 51 99 00 00 
Email: verm@statoil.com 
 
Visitor address: Martin Linges vei 33, Fornebu, Norway 
Incorporation number: NO 923 609 016 MVA 
www.statoil.com 
Please consider the environment before printing this e-mail
 
 
------------------------------------------------------------------- 
The information contained in this message may be CONFIDENTIAL and is 
intended for the addressee only. Any unauthorised use, dissemination of the 
information or copying of this message is prohibited. If you are not the 
addressee, please notify the sender immediately by return e-mail and delete 
this message. 
Thank you
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