
 

 

  

Invitation til workshop/dialogmøde om udbud og 

planlægning for vind og sol 
 

I 2018 skal der for første gang i den energipolitiske danmarkshistorie gennemføres et 

teknologineutralt udbud, hvor vindmøller og solceller skal konkurrere om at levere mest grøn 

strøm. Der er brug for jeres input til bl.a. indholdet af udbudsbetingelserne, hvordan vilkår for vind 

og sol kan harmoniseres, og til at identificere eventuelle barrierer for opstilling af vindmøller og 

etablering af solcelleanlæg.   

”Den nye udbudsmodel vil være en god generalprøve på, hvordan vi kan lade 

teknogierne konkurrere mod hinanden om at levere mest mulig grøn energi til 

forbrugerne, inden vi skal implementere en ny energiaftale.”, citat energi-, forsynings- 

og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. 

Læs aftalen om det teknologineutrale udbud her.  

Energistyrelsen og Erhvervsstyrelsen inviterer derfor til en workshop og dialogmøde om udbud og 

planlægning for vind og sol. Workshoppen afholdes den 26. oktober 2017. Formen på 

workshoppen er korte introoplæg fra myndighedernes side med efterfølgende korte oplæg og 

gruppearbejde fra deltagernes side.  

Vi ser frem til dagen og vedlægger et programudkast, så I har mulighed for at forberede jer på 

workshoppen. Energistyrelsen forventer at sende udkast til udbudsbetingelser for det 

teknologineutrale udbud 2018-2019 i høring inden workshoppen.  

Der kan maximalt deltage to personer fra hver organisation, og der er i alt 50 pladser. Pladserne 

tildeles efter først-til-mølle princippet. De personer, der var tilmeldt den planlagte workshop den 19. 

juni 2017, som blev udskudt, er på forhånd sikret en plads. For at give andre interesserede 

mulighed for også at deltage i workshoppen, offentliggøres invitationen samtidig på www.ens.dk. 

 

Hvornår: 26. oktober 2017, kl. 9.30-15.00. 

Hvor: Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K 

Hvordan: Tilmelding senest den 12. oktober 2017 til Maria Jørgensen på mhj@ens.dk. 

  

http://efkm.dk/media/11422/aftaletekst-om-ny-ve-stoettemodel-i-2018-2019.pdf
http://www.ens.dk/
mailto:mhj@ens.dk


 

 

Program  

 

9.30 Velkomst og rammesætning v. Marie Louise Hede, Energistyrelsen 

9.45 Første session: Udbudsbetingelser og harmonisering af vilkår for 

teknologineutralt udbud 2018-2019 

 Gennemgang af forventet udbudsmodel, v. Energistyrelsen  

 Om harmonisering af vilkår for teknologierne, v. Energistyrelsen 

 Korte oplæg fra organisationerne og gruppearbejde om  

o Udbudsbetingelser, bl.a. late bidding for sol, realiseringsperiode, 

beregning af fastholdelsesbod mv. 

o Harmonisering af vilkår for vind og sol, bl.a. værditabsordningen, 

køberetsordningen, garantifonden og nettilslutning 

Senest den 23. oktober gives besked til Energistyrelsen, hvis man ønsker 

at holde indlæg om et eller flere af ovennævnte emner. Indlæggene må 

max. have en varighed af 5 min. Energistyrelsen forbeholder sig bl.a. ret til 

at pulje flere indlæg og udpege én oplægsholder eller forkorte 

tidsintervallerne for oplæggene. 

11.45 Opsamling fra de respektive grupper og anbefalinger fra organisationerne til det 

videre arbejde  

12.15 Frokost v. Energistyrelsen 

12.45 Anden session: Planlægning og borgerinddragelse 

 Nationale interesser, v. Emil Axelsen, Energistyrelsen 

 Planlægning, borgerinddragelse og lokal opbakning med udgangspunkt i 

Århus’ Kommunes erfaringer, v. Sol Strømbo Hansen, Århus Kommune 

 Korte oplæg fra organisationerne og gruppearbejde om barrierer for opstilling 

af vindmøller og etablering af solcelleanlæg. 

Senest den 23. oktober gives besked til Energistyrelsen, hvis man ønsker 

at holde indlæg om et eller flere af ovennævnte emner. Indlæggene må 

max. have en varighed af 5 min. Energistyrelsen forbeholder sig bl.a. ret 

til at pulje flere indlæg og udpege én oplægsholder eller forkorte 

tidsintervallerne for oplæggene. 

14.30-15.00 Opsamling fra de respektive grupper og anbefalinger fra organisationerne til det 

videre arbejde  


