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De vindende bud for havmølleparker i Danmark er faldet markant fra 2012 til 2016
og der ses også et fald i budpris i bl.a. Holland og Storbritannien. Faldene er meget
1
større end generelt forventet og forudsat i Energistyrelsen og Energinets nuværende
Teknologikatalog. Det er derfor vurderet, at der er behov for en opdatering af Teknologikatalogets data for investeringsomkostninger inkl. installation (CAPEX) og omkostninger
til drift og vedligehold (OPEX).

Der er flere årsager til faldet i budprisen. Omkostningerne til selve havvindmølleteknologien, samt til opstilling, drift og vedligeholdelse er faldet markant de seneste år. Der er
generelt opnået mere erfaring på området, hvilket gør at samarbejdet mellem de forskellige aktører er blevet effektiviseret, der er bedre muligheder for at optimere projektplaner
og volumenen i markedet for havmølleparker er blevet større. Derudover er renten lav,
og teknologiske og økonomiske risici vurderes lavere af investorerne, sådan at lave
2
afkast accepteres og konkurrencen øges i alle led.
Forventningen til elprisen efter udløb af støtteperioden og til andre mulige indtægter fra
fx oprindelsescertifikater har også betydning for budprisen. Den finansielle del af omkostningen kan altså stige igen i takt med de økonomiske konjunkturer og derved påvirke budprisen.
Data i Teknologikataloget vil bl.a. spille en central rolle i de forestående analyser til brug
for oplæg til en ny energiaftale, og der er derfor behov for en hurtig opdatering. Energistyrelsen og Energinet har på den baggrund valgt selv at udarbejde et udkast til opdaterede data. Udkastet er udarbejdet bl.a. på baggrund af interview med branchen og eksperter, og det sendes i ekstern kommentering hos en større gruppe af interessenter og
eksperter.
I opdateringen ses kun på CAPEX og OPEX og ikke på de mere tekniske forudsætninger som møllestørrelse, fuldlasttimer, levetider og lignende, da det vurderes, at de tekniske data i Teknologikatalogets nuværende datablade afspejler den generelle forventning om udviklingen af disse parametre godt.

Energistyrelsen

1

https://ing.dk/blog/midt-disruptionstid-190449 (tilgået 27/3-2017)
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Elproduktionsomkostningen (LCOE) vurderes ikke eksplicit i Teknologikataloget, men
Teknologikatalogets data kan bruges til at udregne LCOE. Derfor indgår sammenligning
af udvikling i LCOE med andre kilder i dette notat.

Opdaterede finansielle data i teknologikataloget
På baggrund af analyse af budpriser, interview med branchen mm. foreslås Teknologikatalogets finansielle data ændret som vist i tabel 1. Priser i dette notat er i faste 2015priser, hvis ikke andet er angivet.
Financial data (2015-priser)
FID
Nominal in-

2050

2015

2017

2020

2030

2050

low

High

low

high

2,46

2,05

1,92

1,64

1,39

1,73

2,02

1,11

1,53

2,90
76,5

66,9

2,60
59,9

2,20
50,4

1,90
42,8

53

62

34

47

Ny

vestment
(M€/MW)

2020

Eks.

excl. grid
connection
Total opera-

Ny

tion and

Eks.

maintenance

96,8
86,3
73,1
63,3
(k€/MW/year)
Tabel 1: Forslag til finansielle data i Teknologikataloget.
Note 1: ”Eks.” er data fra det eksisterende katalog.
Note 2: Der er antaget parkstørrelse på 400-600MW. I det eksisterende katalog er parkstørrelsen 400MW.
Note 3: OPEX vises her som total, i det eksisterende katalog vises OPEX opdelt på faste
omkostninger og med produktionen varierende omkostninger, og det antages, at de faste
omkostninger udgør ca. 75 % af totale OPEX.
Note 3: Tre betydende cifre vises for forslagets data, fordi det ses som del af en analyse.
Note 4: 2017 er ikke med i det officielle Teknologikatalog men vises her som pejlemærke,
da det er udgangspunkt for fremskrivningerne.
CAPEX FID (Final Investment Decision) 2015 er Vattenfalls informationer om Horns Rev
3
3 (HR3) . OPEX FID 2015 er fremkommet ved en vurdering af DONGs oplysninger om
gennemsnitlig OPEX for DONGs eksisterende havmølleparker, interview med branchen
og vurdering af bud. OPEX og CAPEX for FID 2017/2018 er fundet primært ud fra vur4
dering af de vindende bud, der var i udbud i Danmark og Holland i 2016, og som idriftsættes i 2020. FID 2020 er bl.a. baseret på vurdering af Borssele 3+4(NL)-buddet.
5

Mellem 2015 og 2020 er anvendelse af Learning Rate (LR) metoden fravalgt, da det
vurderes, at der er mindre usikkerhed forbundet med at anvende data udledt af buddene. Værdierne for 2030 er fundet ved anvendelse af LR-metoden med udgangspunkt i
tallet for 2020 og en antaget LR på 10 % på CAPEX og OPEX. Ses der på intervallet

3

https://corporate.vattenfall.dk/nyheder/pressemeddelelser/horns-rev-3-skal-levere-verdens-billigstehavmollestrom/
4
Vurderingen er baseret på offentliggjorte ”project costs” og vurderinger med anvendelse af intern renteberegninger og beregning af et vægtet gennemsnit for buddene. Vurderingen er beskrevet nærmere senere i
notatet.
5
Beskrevet senere i notatet.
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2015-2030 svarer udviklingen til en LR på 13,8 % for CAPEX og 14 % for OPEX. Det er
altså højere end de 10 %, der er antaget for 2020-2030.
Vurderingen af akkumuleret installeret kapacitet for havvind i 2050 er så usikker, at det
er valgt at fastsætte 2050-værdierne for CAPEX og OPEX ved at antage, at de falder
med samme procentsats mellem 2030 og 2050 som mellem 2020 og 2030 (15 %).
De følgende afsnit forklarer uddybende hvordan forslaget til opdaterede data til Teknologikataloget er fremkommet.

Uddybning af fastlæggelse af investeringen (CAPEX) og omkostningen til drift og vedligehold (OPEX) for 2015 og 2020
Fem udbud er afgjort i 2015 og 2016, dels på danske parker og dels på parker i Holland,
hvor forholdene vurderes at være sammenlignelige med de danske forhold. Bl.a. data
fra disse fem projekter bruges til at bestemme CAPEX og OPEX for perioden 2015 til
2020. En oversigt over parker udbudt i 2015 og 2016 ses i tabel 2.
Projekt

Land

Horns Rev 3 (HR3)
Kriegers Flak (KF)
Borssele 1+2 (BS1+2)
Borssele 3+4 (BS3+4)
Kystnære (Vesterhav Nord og Syd)

DK
DK
NL
NL
DK

Parkstr.
[MW]
406,7
600
Ca. 700
Ca. 700
350

År (FID)

Vindende bud

2015
2018
2017
2020
2017/2018

Vattenfall
Vattenfall
DONG
Shell
Vattenfall

Tabel 2: Oversigt over vindende bud på havmølleparker i 2015 og 2016 i Danmark og
Holland.

CAPEX
Deadline for at afgive bud til HR3 var i februar 2015. Vattenfall har meldt ud offentligt, at
6
de forventer at investere omkring 1 mia. € i projektet , hvilket svarer til ca. 18,3 mio. kr.
pr. MW (2015-priser).
Vattenfalls bud på Krigers flak (KF) i november 2016 er det hidtil laveste bud på en
7
havmøllepark . Vattenfall har meldt ud offentligt, at de forventer at investere omkring
8
1,1-1,3 mia. € i KF (antaget 2016-priser), hvilket svarer til 13,5 - 15,9 mio. kr. pr. MW
(opgjort i 2015-priser). Der er ikke offentliggjort projektomkostninger for de kystnære
parker eller for Borssele-parkerne.
I Vattenfalls udmelding er der altså et fald i CAPEX pr. MW på 15-25 % fra HR3 til KF,
mens faldet i budprisen pr. kWh er på ca. 50 %. Der må altså være andre parametre
med betydning for budprisen, der også er faldet eller forbedret. En del mulige årsager er
6

https://corporate.vattenfall.dk/nyheder/pressemeddelelser/horns-rev-3-skal-levere-verdens-billigstehavmollestrom/ (tilgået 27.3.2017)
7
For Anholt FID 2011 CAPEX er angivet til 23,8 mio. kr. pr. MW, Horns Rev 2 FID 2007 er angivet til 19,6
mio. kr. pr. MW, http://www.4coffshore.com/windfarms, tilgået d. 27.3.2017
8
https://corporate.vattenfall.dk/nyheder/pressemeddelelser/vattenfall-skal-bygge-kriegers-flak-danmarksstorste-havmollepark/ (tilgået 27.3.2017)
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nævnt tidligere i notatet, f.eks. spiller lave finansielle omkostninger og hård konkurrence
formentlig en betydelig rolle. Andre parametre, der kan have bidraget til at billiggøre KF i
forhold til HR3, er skalafordelen ved at KF er noget større end HR3 (600 MW i forhold til
ca. 400 MW), at der er mange fordele ved at have en række projekter over en kortere
årrække [IRENA oktober 2016], og at der findes en del projekter i nærheden, som kan
billiggøre brug af f.eks. skibe og andre faciliteter.
Vinderbuddet for kystnære møller er også inkluderet i vurderingen. Kystnære parker
adskiller sig fra havmølleparker på en række punkter. Kystnære parker er placeret tættere på land og dermed ofte tættere på servicehavnen og havdybden er som regel lavere. Dette er med til at gøre kystnære parker billigere end havmølleparker. Til gengæld er
kystnære parker som regel mindre end havmølleparker, og opstilleren finansierer selv
net-forbindelsen. Disse to parametre bør gøre kystnære parker dyrere pr. MW sammen9
lignet med havmølleparker . Derudover kan det tilføjes at der ingen offshore transformerplatform er i forbindelse med kystnære parker, men en betydelig onshore kabling.
I dette notat anvendes parkerne Vesterhav Nord og Vesterhav Syd som eksempel på
kystnære parker. Havdybden er den samme som for havvindmøller (15-25 m), men
parkerne kan ses som et projekt på 350MW, da Vattenfall har vundet begge udbud.
Derudover kan der være synergieffekter med HR3, hvilket kan betyde en skalafordel på
niveau med havmølleparker. Derfor ses Vesterhav Nord og Vesterhav Syd parkerne,
som parker, hvor omkostningerne kan være lavere end for en normal kystnær park.
OPEX
Ved bestemmelse af OPEX er der bl.a. taget udgangspunkt i tilgængelige data for
DONG Energys eksisterende havmølleparker (data er offentliggjort i forbindelse med
10
børsnoteringen ), interview med branchen og analyse af budpriser. Der er ikke offentliggjort forventede OPEX i forbindelse med de vindende bud i 2015 og 2016 på havmølleparker (HR3, KF og Borssele 1-4).
Gennemsnitlig OPEX for DONG Energys eksisterende parker er ca. 0,64 mio. kr. pr.
MW pr. år. OPEX for 2015 (FID) antages her at ligge på ca. 0,57 mio. kr. pr. MW pr. år,
dvs. antages at være ca. 10 % lavere end gennemsnittet for de eksisterende parker.
Denne antagelse er bl.a. baseret på indikationer fra interviews med branchen samt på
faldet i budpriserne.

CAPEX og OPEX vurderet ud fra vindende bud i 2015 og 2016
Udover ovenstående betragtninger, har vi med udgangspunkt i de nævnte projekter
forsøgt at vurdere OPEX og CAPEX (CAPEX for de projekter, hvor forventninger til projektomkostninger ikke er offentliggjort). Det er gjort bl.a. ved at beregne intern rente, og
9

Sammenhængen mellem CAPEX og havdybde, afstand til land og parkstørrelse er beskrevet i det eksisterende Teknologikatalog.
10
DONG ENERGY Investor presentation, 12 May 2016, DONG Energy;
http://assets.dongenergy.com/DONGEnergyDocuments/com/Investor/Financial_Presentations/ITF_Investor_P
resentation_May_2016.pdf
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herefter vurdere den beregnede interne forrentning ud fra en forventning om, at en betydeligt lavere forrentning er accepteret i ultimo 2016 end i primo 2015. OPEX og CAPEX justeres i analysen op og ned indtil den beregnede forrentning vurderes realistisk. I
beregningen indgår flere andre parametre, der er behæftet med en betydelig usikkerhed, f.eks. fremskrivning af elprisen og den forventede årlige elproduktion. Hele metoden er altså behæftet med stor usikkerhed, men vi har vurderet, at det er den bedste
fremgangsmåde ud fra de oplysninger, der er tilgængelige. I tabel 2 ses data for de
nævnte projekter.
Horns rev 3

Kystnær

Borssele 1+2

Krigers flak

Borssele
3+4

Intern rente set relativt
til perioden 2015-2016

Høj

middle

middel

lav

lav

Park kapacitet (MW)

406,7

350

700

600

700

Forventet møllekapacitet (MW) 11

8,3

8-10

6-10

8-10

8

Afstand fra kyst (km)

30

4-7

31

15-25,5

15-37

Havdybde (m)

11-19

10-25

14-38

15-30

40

770

468

534

366

400

11,2

11,1

15,0

11,2

14,7

2020

2020

2020

2021

2023

Feed in tarif
(DKK/MWh)
Estimeret tilskudsperiode (år)
Første produktionsår
Produktion i første år
12

25%

25%

25%

10%

50%

Antaget FID år

2015

2017

2017

2018

2020

EUBF14

EUBF14 minus
10 %

EUBF14

Juli 2016

Nov. 2016

Dec. 2016

DONG

Vattenfall

Shell

Forventet elprisfremskrivning13
Bud tidspunkt (offentliggørelse)
Vinder af bud
CAPEX (MDKK/MW)
+/- 0,5
OPEX(MDKK/MW/år)
+/- 0,02

EUBF14 minus10 %
Feb. 2015

Sept. 2016

Vattenfall
18,3

15,4

15,6

13,5-15,9

14,3

0,57

0,48

0,53

0,46

0,44

Tabel 3: Data for danske og hollandske projekter, hvor der er afgivet bud i 2015 og 2016
(2015 priser).
Note 1: Data med rød skrift er egne vurderinger.
Note 2: OPEX er angivet som en total omkostning, hvilket dækker over en antagelse om 75
% faste omkostninger og 25 %, der varierer med produktionen.
Note 3: I vurdering af kystnære møller er det antaget at CAPEX for kystnære møller er ca.
10 % lavere end for havvind og at kystnær-buddet inkluderer betaling for net-tilslutning.
CAPEX for kystnære møller, som er vist her, er ekskl. nettilslutning.

11

http://www.4coffshore.com/windfarms/vesterhav-nord-denmark-dk55.html
Produktion i første år som % del af fuld produktion, da alle møller ikke idriftsættes 1.1. første produktionsår,
er der ikke fuld produktion det første år.
13
”EUBF14” er en elprisfremskrivning, som Energistyrelsen anvendte på bud tidspunktet, hvor en elpris på
28,7 øre/kWh forventes efter 2024, for “EUBF minus 10 %” er elprisen 10% lavere. EUBF minus 10 % anvendes for danske parker, fordi den vindvægtede elpris forventes at være lavere end den gennemsnitlige.
”EUBF14” anvendes for hollandske parker fordi der er en forventning om en lidt højere elspotpris i Holland
12
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Metode til fremskrivning af CAPEX (ekskl. nettilslutning) og
OPEX
Udviklingen i omkostningerne frem mod 2050 fremskrives som i det nuværende Teknologikatalog, dels med udgangspunkt i anerkendte eksperter og kilder, dels anvendes LR
metoden for CAPEX og OPEX frem til 2030. CAPEX og OPEX for 2050 fastsættes ved
at antage, at de falder med samme procentsats mellem 2030 og 2050, som de er faldet
med mellem 2020 og 2030, da fremskrivninger af udbygning af havvind frem til 2050
anses for at være for usikre til at basere udviklingen i omkostningerne på.
14

LR metoden er en fremskrivningsmodel , som siger at omkostningen ved en teknologi
falder med en fast andel (LR) ved hver fordobling af den installerede kapacitet. Dog ses
15
en tendens til, at LR falder, når teknologierne bliver modne . I samme artikel refereres
til et studie, der forudsiger en LR for havvind på 10 % frem til 2030 og herefter 5 %,
samt et andet studie, der forventer en LR på mellem 8 % og 19 %. LR metoden er en
fremskrivningsmetode, der ofte anvendes, når mere detaljeret viden ikke er tilgængelig.
Der er dog i virkeligheden mange parametre, som ikke harmonerer med denne metode
som fx national og global konkurrence, udbudsbetingelser, teknologiske kvantespring og
site-specifikke forhold. Derfor vil den virkelige udvikling sjældent følge denne jævne
fremskrivning i detaljer. Når tallene for fremtiden fastlægges, er det vigtigt at sikre så
stort et datagrundlag som muligt for ikke at risikere, at udgangspunktet er en enkeltstående, ekstrem værdi. Det ville være for usikkert at fremskrive baseret på et enkelt projekt som fx Anholt eller Kriegers Flak.
Til fremskrivningen fra 2020 til 2030 anvendes den forventede akkumulerede havvindskapacitet i Europa, som vises i tabel 4, sammen med en antagelse om en LR for både
CAPEX og OPEX på 10 % for udviklingen fra 2020 til 2030.

Akkumuleret kapacitet GW
2020
2030
2015
23,5
66,5
10,0
Tabel 4: Forventninger om akkumuleret havvindkapacitet i Europa [EWEA 2016].
Note 1: Forventningen til 2030 er forbundet med stor usikkerhed og er fastlagt før budpriser i 2016 var kendt. En opdateret fremskrivning der tager højde for de lavere priser kan
vise en større udbygningsgrad. Se også bilag 1.

Det procentvise fald fra 2020 til 2030 bliver dermed ca. 15 %, og faldet i omkostningerne
fra 2030 til 2050 antages også at være 15 %. Ses der på hele perioden fra 2015 til 2030
er LR 13,8 % for CAPEX og 14 % for OPEX.

14

Se mere om LR metoden og anvendelsen i teknologikatalogerne i ”Technology Data for Energy Plants
Updated chapters, August 2016”, Energinet.dk og Energistyrelsen 2016
15
A review of learning rates for electricity supply technologies, E.S. Rubin et al. / Energy Policy 86 (2015)
198–218
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Alle de i notatet nævnte estimater for CAPEX og OPEX er vist i figur 1 og 2.

Figur 1: CAPEX ekskl. net-tilslutning, (FID år).

Figur 2: OPEX total årlig ved årsproduktion lig forventede fuld last timer, (FID år).
Note 1: Dongs eksisterende parker er vist ud for 2015, men ligger i virkeligheden tidligere,
da det er eksisterende parker. Derfor er Teknologikatalogets fremskrivning lavere i 2015.

De omkostninger, der forslås som opdaterede værdier i Teknologikataloget 2017, ses i
tabel 5 og 6.
Investerings omkostninger ekskl. Net-

FID

FID

FID

FID

tilslutning i mio. €/MW i 2015-priser

2015

2020

2030

2050

Nuværende Teknologikatalog

2,9

2,6

2,2

1,9

Nyt Teknologikatalog marts 2017

2,46

1,92

1,64

1,4

2,9

2,6 (2045)

IRENA (2016), Innovation Outlook: Off
shore Wind til sammenligning

3,7

Tabel 1: CAPEX ekskl. omkostninger til nettilslutning.
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Totale* årlige drift- og vedlige-

FID

FID

FID

FID

FID

holdelsesomkostninger i mio.

2015

2017

2020

2030

2050

86,3

73,1

63,3

59,1

50,4

42,8

69

51 (2025)

€/MW/år i 2015-priser
Nuværende Teknologikatalog

96,8

Nyt Teknologikatalog marts 2017

76,5

66,9

IRENA (2016), Innovation Outlook:
Off shore Wind, til sammenligning

125

Tabel 2:OPEX.
* I Teknologikataloget opdeles den totale drift- og vedligeholdelsesomkostning i en fast omkostning, der udgør 75 % af den totale årlige omkostning, og en omkostning, der varierer med produktionen og udgør 25 % af den totale årlige omkostning.

I tabel 4 og 5 er forventninger til CAPEX og OPEX internationalt også indsat. Data er fra
16
IRENAs ”Innovation Outlook: Off shore Wind” . Rapporten blev udgivet i 2016 og Horns
rev 3 og Borssele 1+2 budene er med i betragtningerne i rapporten.
Det ses, at internationalt forventes CAPEX og OPEX at være betydeligt højere end for
de danske bud. De internationale vurderinger af CAPEX er omkring 50 % højere end
CAPEX for det opdaterede Teknologikatalog. Og IRENAS vurderinger af OPEX er 20-40
% højere end de opdaterede teknologikatalogdata. Sammenligningen med IRENA data
17
underbygger dels, at ingen forudså hurtige fald , men siger mest af alt noget om, at
18
havvind er bedst udviklet i (Nordvest) Europa og her anses for at være en relativ moden teknologi med forholdsvis lav investeringsrisiko, mens havvind i 2015 generelt stadig blev set som en teknologi under udvikling. I UK er LCOE ifølge industrien faldet
hurtigere end forventet, således at industriens 2020-mål er nået allerede i 2016. Som de
to væsentligste årsager nævnes forbedring af mølleteknologi og lavere kapitalomkost19
ninger [rapport fra Catapult ]

Omkostninger for nettilslutning
På baggrund af Energinets omkostninger til at nettilslutte havmølleparkerne HR2,
Rødsand 2, Anholt og HR3 anslås, at nettilslutningen koster ca. 0,4 M€/MW for havmølleparker, der ligger omkring 30 km fra kysten, og hvor der etableres en transformerstation på en offshore platform. For kystnære parker antages det, at nettilslutningen koster
ca. 0,3 M€/MW for parker, der ligger 4-10 km fra kysten og som tilsluttes en transformerstation på land. Fordeling af omkostningerne ses i tabel 5. Det antages, at kystnære
parker er på op til 200MW, mens havmølleparkerne er på 400-600MW. Derfor antages
det også, at udgiften til søkabler, landkabler, transformerstation på land og projektledelse er 50 % højere pr. MW for kystnære parker ift. havmølleparker. Vurderingen er et
centralt skøn baseret på fire konkrete projekter med størst vægt på de nyeste projekter,
men omkostningerne i de fire konkrete projekter varierer meget afhængigt af lokale forhold.

16

IRENA (2016), Innovation Outlook: Off shore Wind, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi
IEA(2016) Forecasting wind energy costs & cost drivers, https://emp.lbl.gov/sites/all/files/lbnl-1005717.pdf
18
I 2015 var der 12,6 GW havvind i drift, heraf står 11,2 i Europa
19
Cost Reduction Monitoring Framework 2016,Offshore Wind Programme Board, Catapult 2016
17
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Nettilslutningsomkostninger FID 2015
Total omkostninger

Havmøller

Kystnære

mio. €/MW

0,40

0,28

mio. DKK/MW

3,00

2,10

Platform

mio. DKK/MW

1,20

0,00

Projektledelse, VVM

mio. DKK/MW

0,20

0,30

Transformerstation på land

mio. DKK/MW

0,50

0,75

Søkabel total udg.

DKK /MW

0,60

0,30

Landkabel total udg.

DKK/ MW

0,50

0,75

Søkabel omk.pr. km

DKK/km/MW

20.000

30.000

Landkabel omk.pr. km

DKK/km/MW

10.000

15.000

Søkabel længde std

km

30

10

landkabel længde std

km

50

50

Total omkostninger

20

Tabel 5:Nettilslutningsomkostninger for havvindmølleparker på 400-600MW og kystnære
parker på 50-200MW

Nettilslutningsomkostninger er kun vist for 2015. Det foreslås, at der fremskrives ved at
antage, at omkostningen falder med 1 % om året frem til 2020, med 0,75 % p.a. mellem
2020 og 2030 og herefter med 0,5 % p.a. Antagelsen er baseret på, at en del af teknologien også anvendes i mange andre steder og derfor er en del af teknologien allerede
er moden, men samtidig er det meget svært at vurdere akkumuleringen.

Levelized Cost of generating Electricity (LCOE)
Omkostningen ved at producere el beregnes ofte som Levelized Cost of generating
Electricity (LCOE) og er en udbredt sammenligningsparameter for fremskrivning af
energiproduktionsteknologier.
I nedenstående figur 3 er fremskrivninger fra forskellige kilder vist. Kilderne er LCOE
beregnet med data fra det nuværende Teknologikatalog 2016, det nye Teknologikatalog
2017 og IRENAs rapport, samt MAKEs data for LCOE og Wind Europe’s nye industrimål. Ved beregningen for det nuværende og det opdaterede udkast til Teknologikatalog
og IRENA data er en WACC (rente) på 4,5 % anvendt. Renten (WACC) har en stor betydning for LCOE, og derfor vises LCOE også beregnet med den WACC, som IRENA
anbefaler, hvilket er 9 % i 2015, 7,5 % i 2030 og 6,8 % i 2045. MAKEs fremskrivning er
taget direkte, og den anvendte rente kendes ikke, men forventes at være 4-5 %. Alle
viste LCOE’er er inkl. udgifter net-tilslutning.

20
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Figur 3: Egne beregninger af LCOE for Teknologikatalog og IRENA data ved forskellige
renter (WACC).
Note 1: Det er vurderet, at MAKE og Wind Europa har anvendt en rente på 4-5 % ved beregning af LCOE.

Sammenligning af forskellige LCOE i figur 3 viser, at LCOE for havvind i Danmark er
lavere end det generelle niveau internationalt. Nogle af parametrene, som fx bedre sites
og udbudsbetingelser, vil fortsat give en lavere LCOE i Danmark, mens global konkurrence vil udligne forskellene mellem Danmark og ”resten af verden”. LCOE forventes
altså i fremtiden stadig at være lavere i Danmark end internationalt, men forskellen vil
være mindre, også procentuelt. Det betyder, at der forventes et større fald i LCOE internationalt end i Danmark, og dermed en højere LR internationalt end i Danmark.
I tabel 7 ses LR for LCOE beregnet for Teknologikatalog data. Til sammenligning vises
LR fra andre kilder. Det ses, at LR i opdateringen af Teknologikataloget er på niveau
med de andre estimater af LR, skønt udgangspunktet for LCOE (altså 2015) beregnet
udfra teknologikatalogdata ligger betydelig lavere end de øvrige LCOE.

LR
Teknologikatalog 2016 (2015-2030),

13 %

WACC er 4,5 %
Nyt Teknologikatalog 2017 (2015-

17 %

2030), WACC er 4,5 %
Industriudmelding (2015-2028)

20 %

Vindmølleindustrien/DONG Energy

18 %

MAKE(2015-2025)
18-19 %
Tabel 7: Vurderinger af learning rates for LCOE for det opdaterede Teknologikatalog og
bl.a. Vindmølleindustriens oplæg ved møde med Energistyrelsen, oktober 2016.
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Bilag 1.

EWEA fremskrivning af installeret kapacitet. Det centrale scenarie (2020 og 2030) er anvendt i Teknologikataloget.

I”IRENA (2016), Innovation Outlook: Off shore Wind, International Renewable Energy
Agency, Abu Dhabi”

Side 11/11

