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Kære Tobias
 
Jeg kan bekræfte, at Energinets Myndighedsenhed vil fungere som partsrepræsentant for
Gasunie Deutschland Transport Services GmbH og Open Grid Europe GmbH i forhold til den
konkrete sag.
 
 
Venlig hilsen

Tina Alander Lindfors 
Jurist
Myndighedsenheden
+4526130238 
myndighed@energinet.dk

Energinet

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: Tobias Holt Udesen (FSTS) <toho@forsyningstilsynet.dk> 
Sendt: 16. februar 2021 09:54
Til: Lykke Leth Nielsen <lln@energinet.dk>
Cc: Anja Rye <ary@energinet.dk>; Christian Allan Rutherford <CRU@energinet.dk>; Peter Lyk-
Jensen (FSTS) <pelj@forsyningstilsynet.dk>; Mads Lyndrup (FSTS) <ML@forsyningstilsynet.dk>
Emne: FSTS' godkendelse af projektforslag vedr. etablering af ny kapacitet ved grænsepunktet
Ellund
 
Kære Lykke
 
I forbindelse med godkendelsen af Joint Proposal fremsætter FSTS herved en konkret
anmodning, som er vedlagt nedenfor. En kollega har mailet mig tidligere korrespondance med
Anja Rye, hvor Energinets Myndighedsenhed indtræder som partsrepræsentant for de øvrige
Nordiske TSO’er ifm. ISP15 (el). Jeg håber, I vil være behjælpelig med en lignende tilgang i
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forhold til FSTS’ godkendelse af Joint Proposal. Den konkrete anmodning følger nedenfor.
 
Forsyningstilsynet vurderer, at Energinet GAS TSO A/S er part i forvaltningsretlig forstand i sagen
omhandlende Energinets anmodning til Forsyningstilsynet om godkendelse af projektforslag
vedr. etablering af ny kapacitet ved grænsepunktet Ellund (sagen).
 
Forsyningstilsynet lægger til grund, at Energinets Myndighedsenhed fungerer som
partsrepræsentant for Energinet Gas TSO A/S i sagen.
 
Forsyningstilsynet vurderer endvidere, at Gasunie Deutschland Transport Services GmbH og
Open Grid Europe GmbH er parter i forvaltningsretlig forstand i sagen, idet Forsyningstilsynets
afgørelse kan have væsentlig, individuel og retlig interesse for de nævnte TSO’er.
 
Vi beder jer venligst oplyse, om Energinets Myndighedsenhed vil fungere som partsrepræsentant
for Gasunie Deutschland Transport Services GmbH og Open Grid Europe GmbH.
 
Vi skal bede om en tilbagemelding senest den 22. februar 2021.
 
Med venlig hilsen / Kind regards

Tobias Holt Udesen
Fuldmægtig / Head of section
+45 4171  5374 / toho@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
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