Vindrøkt Sp/f
Att.: Jóhan í Niðristovu, stjóri

Tórshavn 9. februar 2019

Viðvíkjandi viðmerkingum til skriv frá SEV vm.
Í sambandi við at uppskot til samtyktar um sundurskiljing av netinum hjá SEV soleiðis, at
netparturin verður ein sjálvstøðug eind er lagt fram í Løgtinginum bað Vindrøkt NUMO
meta um kappingina at framleiða vindorku inn á el-netið hjá SEV. Hetta skuldi vera við
atliti at um bland kann koma í millum útreiðslur hjá framleiðslupartinum og netpartinum
undir verandi bygnaði og skipanum.
Í hesum sambandi hugdi NUMO eftir um bland kann koma í millum framleiðslupartin og
netpartin. Vit hugdu sum kunnugt um bland er komið í útreiðslur hjá framleiðslupartinum
og netpartinum í sambandi við útboð sum hava verið um at framleiða vindorku inn á netið
hjá SEV.
Vit skrivaðu eitt skjal við okkara niðurstøðum aftaná at hava gjøgnumgingið tilfar frá SEV
og teirra svar uppá okkara fyrispurningar. Hetta skjal hevur Vinnunevndin fingið og hevur
SEV givið Vinnunevndini eitt skriv sum aftursvar til okkara skriv.
Tygum hava eftirfylgjandi spurt um vit hava nakrar viðmerkingartil skrivið frá SEV.
Yvirskipað haldi eg nú, at vit endaliga kunnu staðfesta, at týðandi útreiðslur liggja eftir í
SEV í samband við útboð innan vindoku og harvið er staðfest, at bland er komið í, tá
skiljast skal í millum útreiðslur hjá framleiðsupartinum og netpartinum, og kann hetta
møguliga hava ávirkað ta virknu kappingina á økinum.
Eg havi viðheft okkara spurningar til SEV og til teirra svar. Talan er um skjal 1
(síða 2 til 7) og skjal 2 SEV (síða 8 til 16).

NUMO

Um tygum hava spurningar ella viðmerkingar til omanfyri nevnda tilfar, eru tygum
vælkomin til at seta tygum í samband við okkum.
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