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Energistyrelsen 
 
Amaliegade 44 
1256 København K 
 
T: +45 3392 6700 
E: ens@ens.dk 
 
www.ens.dk 

[Indsæt navn på støttemodtager]  

[Indsæt registreringsnr. på person/virksomhed]  [indsæt Adresse ] 

 

Sendt via e-mail til [indsæt mailadresse] 

Meddelelse om marginalt bud i udbud af pristillæg til elektricitet produceret 

på solcelleanlæg under 1 MW – SVAR UDBEDES SENEST XX 

 

Kære [navn på kontaktperson] 

 

Tak for tilbud om pristillæg på [indsæt tilbudte pristillæg] øre/kWh for anlæg på 

[indsæt tilbudte kapacitet] kW, som du har indsendt på vegne af [navn og 

registreringsnr. på tilbudsgiver] i udbud om pristillæg til elektricitet produceret på 

solcelleanlæg med installeret effekt under 1 MW, som afholdt i perioden [indsæt 

datoer]. 

 

Energistyrelsen har gennemgået de indkomne tilbud. Tilbuddene er vurderet ud fra 

tildelingskriteriet "laveste pris", bedømt på størrelsen af de tilbudte pristillæg i 

øre/kWh for elproduktion i 20 år fra nettilslutning, jf. punkt 6 i udbudsbetingelserne. 

 

Efter gennemgang af tilbuddene har Energistyrelsen vurderet, at[indsæt navn på 

tilbudsgiver]s tilbud er det marginale tilbud. Det betyder, at der ikke er budget til at 

imødekomme [indsæt navn på tilbudsgiver]s tilbud om pristillæg til hele den tilbudte 

kapacitet. 

 

Vi kan tilbyde kontrakt om pristillæg på det tilbudte pristillæg på [indsæt det tilbudte 

pristillæg] øre/kWh for anlæg med en kapacitet på op til [ENS indsætter kapacitet 

beregnet kapacitet svarende til tilbageværende budget] kW.  

 

Hvis du ønsker at tilbyde anlæg indenfor ovenstående ramme og til ovenstående 

pristillæg, skal vi have svar inden [dato svarende til [1] døgn efter afsendelse] kl. 

12. Svar bedes fremsendt i form af et udfyldtog underskrevet bilag [x], der er et 

ændringsbilag til det oprindelige tilbud. Ændringsbilaget må kun vedrøre anlæg, 

som fremgår af det oprindelige tilbud.  

 

Hvis vi ikke modtager svar inden [dato svarende til [2] døgn efter afsendelse], eller 

skabelonen ikke er udfyldt korrekt inden [dato svarende til [2] døgn efter 

afsendelse], bortfalder muligheden for kontrakt om pristillæg. 

 

Med venlig hilsen 

 

[*] 

Kontor/afdeling 

xxx  

 

Dato 

xx 

 

J nr. xxx  

 

/ 
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