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Kære Energinet

Tak for udsendelse af høringsbrev og udførligt materiale.

Vindstød A/S (som er en del af Vattenfall) er meget positive overfor denne ændring, da vi
ser den som en meget god videreudbygning af markedet i Danmark.

Ændringen vil bidrage positivt til vores mulighed for at hjælpe den bevidste elforbruger
med at tilrettelægge sit forbrug hensigtsmæssigt. Det kan bidrage til den grønne omstilling.

Adgangen til en mere præcis afregning vil samtidig være et tiltag, som kan øge interessen
for at ændre forbrugsmønstre hos flere danskere.

Med venlig hilsen

Morten Nissen Nielsen

Adm. direktør 
Vindstød A/S
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Vindstød A/S er baseret på el fra ca. 2.500 danske vindmøller. Herudover er vi en del af Vattenfall-


koncernen, som står bag opførelsen af flere havvind-parker, der bidrager til den grønne omstilling. 


 


 


 


Aarhus, den 14-6-2022 


HØRINGSSVAR VEDR.  
ÆNDRING AF FORSKRIFT D1 OG H 3 – DATAGRUNDLAG FOR 15 MINUTTERS UBALANCEAFREGNING, 
ÆNDREDE TIDSFRISTER FOR MÅLEDATAKORREKTIONER OG OPHØRET AF PSO 


  


Tak for udsendelse af høringsbrev og udførligt materiale. 


 


Vindstød A/S (som er en del af Vattenfall) er meget positive overfor denne ændring, da vi ser den som en 


meget god videreudbygning af markedet i Danmark. 


 


Ændringen vil bidrage positivt til vores mulighed for at hjælpe den bevidste elforbruger med at tilrettelægge 


sit forbrug hensigtsmæssigt. Det kan bidrage til den grønne omstilling.  


 


Adgangen til en mere præcis afregning vil samtidig være et tiltag, som kan øge interessen for at ændre 


forbrugsmønstre hos flere danskere.  


 


 


Med venlig hilsen 


 


 
Morten Nissen Nielsen 


Adm. direktør 


Vindstød A/S 


Telefon 21 24 24 00 


 


 


 


 






