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ENERGINETS ANMODNING OM FRISTFOR-
LÆNGELSE. 

MAIL FRA ENERGINET MODTAGET 23. FEBRUAR 2017: 

Kære Peter Olsen, 

Den 12. oktober 2016 godkendte SET den anmeldte metode for kompensation af 
havvindmølleparker ved påbudt nedregulering. Godkendelsen var fulgt af følgende 
vilkår: ”Energinet.dk anmelder en supplerende metode til bestemmelse af kompen-
sation ved påbud efter kl. 11 om at forlænge/forkorte nedreguleringsperioden in-
den for 6 måneder fra nærværende afgørelse af truffet”. 

Jeg skal beklageligvis meddele, at vi ikke vil være i stand til at anmelde en ny 
metode inden 12. april 2017 (seks måneder efter 12. oktober 2016). Vores vurde-
ring er, at vi har behov for yderligere fire måneder til at færdiggøre et forslag, så-
ledes at anmeldelsen kan være klar pr. 12. august 2017. 

ENERGITILSYNETS SVAR AF 23. FEBRUAR 2017: 

Kære Henning, 

Vi har modtaget jeres orientering om udsættelsen af den supplerende metode, 
som var et vilkår for SET’s afgørelse d. 12. oktober 2016 af kompensation af hav-
vindmølleparker ved påbudt nedregulering. 

I nævner ikke noget om årsagen bag udsættelsen. Vi må derfor bede om en be-
grundelse for udsættelsen af den supplerende metode til d. 12. august 2017. 

ENERGINETS MAIL AF 24. FEBRUAR 2017: 

Kære Peter 

Der er i virkeligheden to begrundelser for anmodningen om udsættelse: 
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Side 2/2 

• Det har vist sig vanskeligere end først antaget at lave et generelt princip 
for kompensation ved forlængelse/forkortelse af udetidsperioden, dels 
som følge af overlap med dry-out periode og dels ved bestemmelse af 
producentens alternative indtjening fra havvindmølleparken. 

• Ressourcesituationen har været mere anstrengt end forventet i løbet af 
vinteren, dels som følge af mange andre metodesager (SK4-reservation, 
nordisk aFRR, udbudsbetingelser for systemydelser og redegørelse om 
mFRR-indkøb) og dels som følge personalenedgang. 

 
Det er disse to forhold i forening, der begrunder behovet for mere kalendertid til at 
løse opgaven.  
 

ENERGITILSYNETS SVAR AF 27. FEBRUAR 2017  
 
Kære Henning, 
 
Vi har taget jeres udsættelse til efterretning og forventer den supplerende metode – 
som var et vilkår for SET’s afgørelse d. 12. oktober 2016 af kompensation af hav-
vindmølleparker ved påbudt nedregulering – ikke senere end d. 12. august 2017. 
Derudover vil vi bede jer orientere markedsaktørerne om, at i har bedt om udsæt-
telse og at i har fået denne af SET. Således vil markedsaktørerne være orienteret 
om sagens gang. 
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