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Høring betingelser for teknologineutrale udbud
Vi takker for muligheden for at kommentere på betingelserne for teknologineutralt udbud af
pristillæg for elektricitet produceret på landvindmøller, åben dør-havvindmøller og solcelleanlæg.
Dansk Energi støtter en udbudsmodel for VE og har grundlæggende ikke bemærkninger til
udbudsbetingelserne. Det er dog særdeles kritisk, at der stadig ikke er fundet en afklaring for
administrationsgrundlaget for nettilslutningen. Som beskrevet i brev til minister Lars Christian
Lilleholt af 26. september 2017 og igen i forbindelse med vores høringssvar til lovforslag af
ændring af fremme om vedvarende energi den 15. december 2017 er det en stor og vigtig
opgave at få afklaret alle administrative forhold omkring en ny model for nettilslutning i tilstrækkelig tid inden udbuddet igangsættes.
Vi forstår, at det er komplekst at udarbejde en ny model der lever op til hensigten om at developer skal betale for nettilslutning. Som vi før har påpeget er der stor risiko for at en ny
ordning bliver en halv løsning, som kun delvist forholder sig til den principielle udfordring
vedr. hvilke anlægsomkostninger, som developer skal betale og hvordan øvrige omkostninger skal dækkes. Vi ser endvidere en betydelig sandsynlighed for, at den valgte løsning vil
forudsætte, at netselskaberne udvikler en proces og metode for håndtering af henvendelser
fra developere, som også skal metodegodkendes i Energitilsynet inden brug.
Derfor opfordrede vi også allerede i september 2017 til, at sagen fik det nødvendige ledelsesmæssige ophæng, således at et nyt grundlag kunne være på plads inden 2018 for at give
netselskaberne den nødvendige tid til at implementere løsningen og give developere mulighed for at byde ind i udbuddet på et oplyst og lige grundlag.
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Nu skriver vi snart februar 2018 og det har endnu ikke været muligt at blive enige om en løsning – ikke engang en halv løsning. Det er ikke acceptabelt og stiller både berørte netselskaber og developere i en urimelig situation. I værste tilfælde kan det begrænse antallet af bydere og dermed konkurrencen og således medvirke til tvivl om udbudsmodellens anvendelighed.
Med venlig hilsen
Dansk Energi
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