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Sobia Waheed

Fra: Erik Abraham <erik@windestate.com>

Sendt: 12. januar 2018 15:44

Til: Sobia Waheed

Emne: SV: Energistyrelsen inviterer til markedsdialog om udkast til udbudsbetingelser for 

teknologineutralt udbud i 2018

Hej Sobia; 

 

Tillad mig lige at præsentere os selv. Wind Estate er en af Danmarks største private vindenergiselskaber med ca. 330 

vindmøller i drift på land, som har en samlet kapacitet på ca. 220 MW og en samlet produktion på ca. 450 GWh. Vi 

udvider løbende vores portefølje med opkøb af eksisterende vindmøller og udvikling af nye vindmølleprojekter. I 

kan læse mere på www.windestate.com. 

 

Gennem årene har vi nyudviklet vindmølleprojekter med en samlet kapacitet på ca. 135 MW i regi af VE Loven (fra 

2008). Og vi har fortsat en række vindmølleprojekter under udvikling, hvorfor vi givetvis vil blive en af de mere 

aktive budgivere i de fremtidige teknologineutrale udbud. 

 

Vi vil gerne sparre med Energistyrelsen om markedet og fremtidige regler – både gennem Vindmølleindustrien/-

foreningen – men også på direkte møder mellem Energistyrelsen og os. I den forbindelse er vi åbne for forslag. 

 

Med hensyn til det fremsendte udkast til udbudsbetingelser henviser vi til en nærmere redegørelse fra 

brancheforeningerne, idet vi dog gerne vil komplimentere for et solidt udkast. Vi deltog i den forberedende 

workshop/dialogmøde hos Energistyrelsen den 26. oktober 2017, og vi kan se, at I har taget nogle af mødets 

konklusioner til jer i jeres udkast. 

 

Vi nøjes med at konstatere, at reglerne er rimeligt entydige, idet et landvindmølleprojekt kan deltage i et udbud, 

såfremt der foreligger en godkendt lokalplan (i byrådet) og en VVM tilladelse (hvilken normalt udstedes ugen efter 

godkendelse af lokalplanen). Det betyder også, at et vindmølleprojekt kan deltage i et udbud, uagtet den godkendte 

lokalplan eller VVM tilladelsen er indklaget til et klagenævn, hvilket er fint. Endvidere lægges op til 

tidsfristforlængelse for nettilslutning, såfremt en klage får opsættende virkning i et klagenævn. Her har vi 

umiddelbart nogle kommentarer: 

 

   Uagtet om en klage har opsættende virkning eller ej vil det være forbunden med stor risiko at bygge 

vindmølleprojektet, da en klager i begge tilfælde kan få medhold for sin klage, hvorved byggeriet kan blive 

stoppet, indtil den indklagede procedurefejl eventuelt er blevet korrigeret 

   I tilfælde af en klager får medhold for sin klage, og byggeriet stoppes, kan det medføre, at bygherre skal betale 

fastholdelsesbod, hvis vindmølleprojektet som følge heraf ikke bliver nettilsluttet rettidigt indenfor 2 år eller 

maksimalt 3 år ved tidsfristforlængelse, uagtet den indklagede procedurefejl undervejs bliver korrigeret med 

mulighed for at nettilslutte vindmøllerne på et senere tidspunkt efter tidsfristen 

 

Ovennævnte problemstilling kan medføre uhensigtsmæssige risici for bygherre, hvilket ikke nødvendigvis er 

hensigten med udbudsbetingelserne. 

 

Vi deltager gerne i en dialog om denne problemstilling og eventuelt andre problemstillinger i udbudsbetingelserne, 

hvis I har ønske herom. 

 

Med venlig hilsen / Warm Regards 

 

Erik Abraham 
Mob. +45 26 77 66 44  
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Fra: Sobia Waheed [mailto:sow@ens.dk]  

Sendt: 20. december 2017 11:28 

Emne: Energistyrelsen invitenrer til markedsdialog om udkast til udbudsbetingelser for teknologineutralt udbud i 

2018 

 

Energistyrelsen inviterer til markedsdialog 

Den 26. september 2017 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale om at lade vindmøller og solceller 

konkurrere om at levere mest grøn strøm for pengene i teknologineutrale udbud i 2018 og 2019. Det samlede 

budget er 1,015 mia. kr. for de to år. For første gang i Danmark skal vindmøller og solceller konkurrere om at levere 

mest grøn strøm for pengene. Energistyrelsen inviterer derfor nu til markedsdialog om udkast til udbudsbetingelser 

for det teknologineutrale udbud i 2018. 

 

Energistyrelsen vedhæfter udkast til udbudsbetingelser for det teknologineutrale udbud i 2018 til skriftlige 

kommentarer og spørgsmål. 

 

Kommentarer og spørgsmål til udkast til udbudsbetingelserne skal sendes til Sobia Waheed (sow@ens.dk) samt 

vindogsoludbud@ens.dk senest mandag den 29. januar 2018 kl. 10. Spørgsmål, kommentarer og svar vil blive 

offentliggjort på www.ens.dk/vindogsoludbud. 

 

Udkast til udbudsbetingelserne findes også på www.ens.dk/vindogsoludbud. 

 

Kontaktperson: 

Sobia Waheed, 33 92 66 36, sow@ens.dk. 

 

Med venlig hilsen / Best regards  

 

Sobia Waheed  

Fuldmægtig / Advisor  

Center for Energiressourcer / Centre for Energy Resources  

Mobil / Cell +45 3392 6636 

E-mail sow@ens.dk

 

 
Danish Energy Agency - www.ens.dk  

- part of the Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate  


