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Markedsdialog om udkast til udbudsbetingelser for 

teknologineutralt udbud i 2018  
 

På vegne af European Energy A/S ønsker vi at forelægge følgende kommentarer 

og spørgsmål til Energistyrelsens udkast til udbudsbetingelserne for 

teknologineutralt udbud i 2018. 

 

Krav om godkendt plangrundlag (punkt 5.3 Fremskredne projekter (late bidding)) 

 

Der er lagt op til, at tilbudsgiver er ansvarlig for at indhente samtlige ”relevante 

tilladelser, godkendelser og evt. dispensationer til etablering”. Det er derudover 

specificeret, hvilke dokumenter tilbudsgiverne skal sende til Energistyrelsen 

sammen med tilbuddet.  

 

• Dokumentationskravene for vindmølle- og solcelleanlæg bør være ens, 

idet dispensationer og landzonetilladelser også kan være påkrævet for at 

etablere et vindmølleprojekt. I udkastet til udbudsbetingelserne skal en 

vindmølleopstiller ikke medsende landzonetilladelser eller dispensationer 

sammen med tilbuddet. 

 

• Det bør præciseres, at de tilladelser, der skal indleveres sammen med 

tilbuddet, kun omhandler lokalplan, og landzonetilladelser .  

 

• I forlængelse af dette bør punkt 5.4.2 nr. 5 præciseres, at bestemmelsen 

kun omfatter tilladelser, der ikke skal foreligge ved afgivelse af tilbuddet.  

 

 
 

Tidspunkt for nettilslutning (punkt 5.1, 5.4.1, 5.4.2) 

 
Tidspunktet for nettilslutning defineres i punkt 5.1 som det tidspunkt, hvor 

netvirksomhederne første gang har registreret leveringen af elektricitet i 

stamdataregistret. 

 

- Der henvises i den forbindelse til bekendtgørelse nr. 1208/2014, som 

imidlertid er ophævet og erstattet med bekendtgørelse nr. 1729/2017, 

hvortil der bør henvises. 
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 - Det er derudover ikke korrekt, at det af bekendtgørelsen fremgår, at det 

er registrering i stamdataregistret, der er afgørende for, hvornår 

elektricitet anses for at være leveret første gang til det kollektive 

elforsyningsnet.  

 

- Det forslås præciseret, at tidspunktet for nettilslutning, defineres i 

overensstemmelse med VE-lovens § 5 nr. 4 (lovbekendtgørelse nr. 1288 

af 27/10/2016) som det tidspunkt, hvor anlægget første gang leverer 

elektricitet til det kollektive elforsyningsnet, idet dette tidspunkt 

efterfølgende kan dokumenteres i stamdataregistret, jf. bekendtgørelse 

nr. 1729/2017.  

 

 

 

Fristforlængelse som følge af klage med opsættende virkning (punkt 5.4.2) 

 

Ud over de tilladelser anført i udkastets punkt 5.4.2 kan en tilbudsgiver også 

blive mødt med klager over landzonetilladelser, dispensationer for 

kystbeskyttelseslinjen, skovbyggelinjen mv.  

 

- Det bør derfor præciseres, at også klager over andre end de i punkt 5.4.2 

nr. 6 udtrykkeligt anførte tilladelser medfører ret til tidsfristforlængelse, 

hvis klagerne tillægges opsættende virkning. Derudover bør det yderligere 

anføres, at der også kan opnås tidsfristforlængelse, hvis der anlægges 

sag vedrørende tilladelserne ved de almindelige domstole, såfremt 

retssagen tillægges opsættende virkning.  

 

 

Geografisk placering (punkt 7) 

 

Nærmere beskrivelse af placeringen 

Et anlægs beliggenhed kan variere inden for det lokalplanområde, som knytter 

sig til anlægget, idet det kan vise sig at være hensigtsmæssigt at flytte anlæggets 

fysiske placering på grund af lokale jordbundsforhold, naboers interesser, 

netselskabernes præferencer mv.  

 

- Energistyrelsen opfordres til at gøre det muligt, at oplyse den geografiske 

placering ved en henvisning til lokalplanområdet, såfremt det planlagte 

anlæg er underlagt krav om lokalplan, med den konsekvens, at anlægget 

kan placeres inden for hele dette område. 

 

 

Budgetallokering (punkt 6.4) 
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 Antagelserne i budgetallokeringen tager ikke højde for, at solcelleanlæggets DC-

effekt er højere end dets AC-effekt. Såfremt der tilbudsgiver skal angive 

solcelleanlæggetss DC-effekt, bør man fastsætte 950 som det antal 

fuldlasttimer, som man kan forvente på 1 MW DC-effekt. 

 

Solidarisk hæftelse (punkt 5.6) 

 

Det fremgår af udbudsmaterialet, at en tilbudsgiver kan afgive et tilbud på vegne 

af et selskab, der endnu ikke er stiftet endnu. Den eller de stiftende personer 

hæfter i så fald solidarisk med tilbudsgiveren.  

 

- Henset til kravet om en anfordringsgaranti, bedes Energistyrelsen 

overveje, om der er behov for solidarisk hæftelse i tidsrummet efter 

stiftelsen af det selskab, der har indgået kontrakten. 

 

 

Supplerende bemærkninger 

 

Adgang til at flytte anlæggets placering 

 

Såfremt det måtte vise sig, at plangrundlaget ikke kan gennemføres, at 

plangrundlaget påklages uden at klagen eller retssagen tillægges opsættende 

virkning, at netselskabet ikke kan levere den nødvendige kapacitet, eller såfremt 

de faktiske omkostninger til projektet overstiger de budgetterede omkostninger, 

på grund af forhold, der opstår uden tilbudsgivers skyld, har tilbudsgiver ifølge 

udkastet ikke mulighed for at begrænse sit tab ved at udvikle projektet på en 

anden geografisk placering.  

 

Det betyder, at tilbudsgiver er nødsaget til at tillægge eventuelle risici til 

udbudsprisen. Hvis tilbudsgiveren har mulighed for at reallokere projektet vil 

dette betyde, at tilbudsgiveren er mindre udsat for uforudsete risici, da han i høj 

grad vil kunne minimere risiciene ved en flytning af anlæggets placering. 

Tilbudsgivere vil derfor kunne prissætte tilbuddet forholdsvis mere aggressivt 

med en lavere udbudspris til følge.  

 

- Energistyrelsen bedes overveje at give tilbudsgiver adgang til at flytte 

placeringen af anlægget efter indgåelse af kontrakten om pristillæg.  

 

 

 
 


