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Lisbeth V Thomsen

Fra: Jesper Vestergaard <jve@danskecommodities.com>
Sendt: 28. august 2020 21:48
Til: Anne Nielsen
Emne: RE: Høring af ændringer til Forskrift C3 og F

Hej Anne, 
 
Beklager jeg ikke fik sendt denne i går. 
 
Det er et system som kun anlægsejerne har adgang til, så jeg har faktisk ikke noget jeg kan linke til, men har set det når vi har 
besøgt de forskellige aktører og umiddelbart ser det ud til at have de funktioner, som der skal bruges. 
 
Bruges dette system kan I få informationen direkte fra de relevante aktører uden mellemled, og derved den bedste kvalitet data, 
værdien af det oprindelige system maksimeres, den samfundsøkonomiske økonomi spare udviklingsomkostningerne gange med 
antallet af PBA samt der opsættes ikke en ekstra barriere for at blive balanceansvarlig aktør, hvilket også har en 
samfundsøkonomisk interesse. 
 
Sig til hvis vi kan gøre mere for at synliggøre værdien af denne tilgang. 
 
Rigtig god weekend. 

Best regards, 

JESPER VESTERGAARD 
  

Senior Portfolio Manager 
Physical Asset Management 
  
M: +45 3141 4838 
jve@danskecommodities.com 
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From: Anne Nielsen <AIE@energinet.dk>  
Sent: 27. august 2020 10:20 
To: Jesper Vestergaard <jve@danskecommodities.com> 
Subject: SV: Høring af ændringer til Forskrift C3 og F 
 
Hej Jesper 
  
I første omgang havde jeg egentlig parkeret denne mulighed, da systemet ikke var vores (men overført til 
Energistyrelsen og ændret i den anledning) og heller ikke i drift. Men jeg kan se, at du spørger til, hvorfor vi ikke 
bruger samme datastruktur, det havde jeg ikke tænkt ind. 
  
Har du en kopi af datastrukturen liggende, eller et link til hvor den findes? (ellers vil jeg prøve at kaste mig ud i en 
afklaring) 
  
Venlig hilsen 
 



2

Anne Nielsen  
Seniorprojektleder 
Systemdriftsudvikling 
+4530695148 
AIE@energinet.dk 
  

Fra: Jesper Vestergaard <jve@danskecommodities.com>  
Sendt: 24. august 2020 14:17 
Til: Anne Nielsen <AIE@energinet.dk> 
Emne: RE: Høring af ændringer til Forskrift C3 og F 
  
Hej Anne, 
  
Jeg har et enkelt spørgsmål til fremsendte. 
  
Ift. tilgængelighed og processen omkring dette, så blev der på aktørmødet (i 2019) omkring emnet diskuteret muligheden for at 
benytte Energinet’s eksisterende system for tilgængelighed, som blev benyttet til at håndtere tilgængelighed i forbindelse med 
Grundbeløb. 
Det er et velfungerende system, som mange af de relevante aktører er vant til at benytte. 
  
Har I forholdt jer til at benytte denne løsning? 
  
Som balanceansvarlig er det svært at se den samfundsøkonomiske gevinst ved at alle balanceansvarlige aktører skal afholde 
udviklingsomkostninger, for at håndtere en standardiseret proces hvortil vi ikke bidrager med nogen værdiskabelse. 

Best regards, 

JESPER VESTERGAARD 
  
Senior Portfolio Manager 
Physical Asset Management 
  
M: +45 3141 4838 
jve@danskecommodities.com 
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From: Anne Nielsen <AIE@energinet.dk>  
Sent: 20. juli 2020 16:29 
To: Anne Nielsen <AIE@energinet.dk> 
Cc: Myndighed <Myndighed@energinet.dk>; Jeanette Bodi Sørensen <jbo@energinet.dk> 
Subject: Høring af ændringer til Forskrift C3 og F 
  
Kære alle 
  
Vedhæftet følger høringsmateriale for ændringer til C3 og F, svarfrist er tirsdag d. 1. september 2020, som angivet i 
høringsbrevet. 
  
  
God læselyst 
Venlig hilsen 
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Anne Nielsen 
Seniorprojektleder 
Systemdriftsudvikling 
+4530695148 
AIE@energinet.dk 
 

 
Energinet Elsystemansvar A/S 
Tonne Kjærsvej 65 
Fredericia 7000 

www.energinet.dk  


