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Markedsdialog om udkast til udbudsbetingelser for teknologineutralt
udbud i 2020
Dansk Industri takker for muligheden for at indgå i markedsdialog om udkast til
udbudsbetingelser for teknologineutralt udbud i 2020.
Med udkastet til nye udbudsbetingelser, er der en række problematikker, der kan
afholde projekter fra at byde ind og dermed mindske den sunde konkurrence, der har
været med til at drive støttepriserne markant ned.
Budloft på 25 øre
Der arbejdes på at øge det engangsbeløb, som opstiller af VE-anlæg er forpligtet til at
betale til kommunen samtidig med, at VE-producenter ikke længere ventes at være
fritaget fra indfødningstarif. Begge tiltag vil gøre det dyrere at opstille VE-anlæg, og det
kan derfor ikke forventes, at en maksimal betaling på 25 øre pr. kWh er nok for de
kommende udbud.
Reference pris
Hvad der gør budloftet endnu mere problematik er, at referenceprisen skal være et
gennemsnitt af den gennemsnitlige elpris for budområderne DK1 og DK2 i det
foregående år vægtet med mængden. Med udbygningen af stadig større mængder
vedvarende energi, ventes forskellen på den gennemsnitlige VE afregningsprises og den
gennemsnitlige afregningspris at stige. Det betyder, at VE-anlæggene vil få en lavere
indtjening end antaget i modellen. Afregningspriserne er særligt styret af politiske
beslutninger om udbygning af VE og af transmissionsforbindelser, hvilket stiller byder i
en endnu sværere situation, hvor referenceprisen over de næste 20 år kan blive mere og
mere problematisk.
Symmetrisk betalingsstruktur
Som vi kender det fra udbudsbetingelserne for Thor, lægges der op til en symmetrisk
betalingsstruktur, men Dansk Industri, kan ikke finde symmetrien i betalingsstrukturen,
da det alene er Energistyrelsen, der har et loft over, hvor meget de kan betale til
tilbudsgiver, mens tilbudsgiver ikke har et loft for, hvor meget de kan betale til
Energistyrelsen. Denne ulighed vil øge usikkerheden, hvilket kan gøre projekterne
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dyrere. DI foreslår, at der enten indføres en form for ”opt out” mulighed, eller at der
indsættes et loft over, hvor meget budgiver kan betale til Energistyrelsen.
Det er samtidig problematisk, at der er et samlet loft over, hvor meget Energistyrelsen
skal betale for samtlige projekter. På den måde kan støttetunge projekter gøre, at loftet
hurtigt rammes, hvilket kan betyde, at alle projekter tidligt i perioden, mister
muligheden for den støtte, de ellers burde have. Det gør støtteperiode og størrelse på den
totale støtte meget ugennemsigtig.
Garantistillelse og anfordringsgaranti
Der lægges op til, at der både skal stilles hensigtserklæring og en anfordringsgaranti fra
et finansiel institution. Dette vil igen være med til at gøre det dyrere for opstiller af VEanlæg, og dermed øge prisen på VE, eller i tilfælde med for svære betingelser mindske
udbygningen med VE.
Forsinkelse af nettilslutning
Der kan undervejs i projektet ske ændringer, der påvirker de kommercielle forhold. Hvis
der sker forsinkelse i nettilslutningen på baggrund af forhold, der ligger udenfor
opstillers indflydelse, og der samtidig er sket ændringer i de kommercielle forhold
undervejs i projektet, bør der ikke stilles krav om at betale fastholdelsesbod.
Med venlig hilsen
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