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Høringssvar Danmarks Vindmølleforening –
udbudsbetingelser teknologineutrale udbud
Danmarks Vindmølleforening takker for muligheden for at give
høringssvar til udkastet til udbudsbetingelser for det teknologineutrale
udbud i 2018.
Generelt er det foreningens opfattelse, at rammevilkårene for udbud af
vedvarende energi bør være fastlagt i god tid inden afholdelse af et
udbud og, at mindre end ét års forberedelse ikke er tilstrækkeligt til at
sikre et velfungerende udbud. Investeringer i energisektoren er
kapitaltunge og under ét års forberedelsestid til deltagelse i et udbud
kan ikke forventes at understøtte en omkostningseffektiv grøn
omstilling.
Det er derudover foreningen opfattelse, at udbudsbetingelserne for et
delvist teknologineutralt udbud bør være transparente og understøtte
ensartede rammevilkår mellem teknologierne. Det er derfor
uhensigtsmæssigt, at der stadig er en lang række uafklarede forhold,
som bør afklares, før udbudsbetingelser kan vurderes til at være
endeligt fastlagt.
F.eks. er de fremtidige rammevilkår for nettilslutning, som er en
afgørende del af en harmonisering af vilkårene mellem teknologier,
endnu ikke afklarede. Dette bør ske hurtigst muligt.
Fremskredne projekter
Foreningen finder det positivt, at spørgsmålet omkring, hvornår et
landvindmølleprojekt har mulighed for at deltage i udbuddet, er
afklaret i udkastet.
Dette er afgørende for, hvor mange igangværende projekter, der vil
kunne deltage i udbuddet i 2018 og derfor bør dette kriterie endeligt
klarlægges hurtigst muligt, og gerne i en separat udmelding fra
Energistyrelsen.
I forhold til planlægningsmæssige godkendelser bør
udbudsbetingelserne sigte mod at sidestille teknologierne, dvs. at der
for alle teknologier bør være krav om en godkendt lokalplan eller en
erklæring fra kommunalbestyrelsen om, at en lokalplan ikke er
nødvendig.

Fristforlængelse
Det bør fremgå klart af de endelige udbudsbetingelser, at
bestemmelserne i afsnit 5.4.2 stk. 5, at de i afsnittet nævnte
myndigheder ikke inkluderer netselskaber.
Fastholdelsesbod og garantistillelse
Fastholdelsesboden er foreslået beregnet som 170 DKK pr. forventet
MWh pr. år afrundet til nærmeste million med en decimal. Denne bør
ikke kunne afrundes til nul, da dette vil kunne give anledning til
spekulation i forhold til anlægsstørrelse. Derfor bør bestemmelsen om
afrunding tages ud.
Antallet af fuldlasttimer for landvindmøller er i udkastet til
udbudsbetingelser foreslået fastsat til 3.400 timer baseret på
Energistyrelsens beregning ud fra de 50 % mest producerende
landvindmøller.
I Energistyrelsens basisfremskrivning fra 2017 er det forventede antal
fuldlasttimer for landvindmøller opsat i perioden 2021-2030 oplyst til
3.200 i Vestdanmark og 3.050 i Østdanmark.
Det mest hensigtsmæssige for udbudsbetingelserne vil være, at
antallet af fuldlasttimer fastsættes for hvert projekt, der vinder i
udbuddet.
Antallet af fuldlasttimer for et projekt kunne fastsættes på baggrund af
en vurdering fra uafhængig virksomhed, da dette vil give en større
sikkerhed for, at de faktisk udvalgte projekter vil kunne holdes indenfor
det afsatte budget. Hvis denne metode vælges bør
udbudsbetingelserne suppleres med en liste over uafhængige
virksomheder, der er godkendte af Energistyrelsen til at vurdere
projekterne.
Fleksibilitetsmekanisme
Det er foreslået i udkastet, at det marginale projekt, skal tilbydes at
skalere projektet til en størrelse, som kan holdes indenfor det oplyste
budget.
Dette forslag tager ikke hensyn til, at et projekt kan blive
uforholdsmæssigt dyrere, hvis det nedskaleres. F.eks. kan
omkostningerne til nettilslutningen ikke nødvendigvis nedskaleres
lineært og omkostninger til opkøb af ejendomme kan heller ikke
nedskaleres lineært i forhold til et mindre projekt.
Der kan derudover også forventes en række planlægningsmæssige
udfordringer ved opdeling af et projekt, som har opnået godkendelse
fra planmyndighederne.
Forslaget til fleksibilitetsmekanisme har derfor potentiale til at gøre de
marginale projekter dyrere at etablere, og den grønne omstilling kan
derfor forventes at blive gennemført mindre samfundsøkonomisk
effektivt, hvis forslaget implementeres.
Det bør alternativt overvejes at anvende bestemmelser om at anvende
budgettet for kommende udbud til etablering af hele det marginale
projekt, hvis det vurderes at være samlet mest fordelagtigt. Et andet

alternativ kunne være at udvælge et mindre projekt budt ind med et
højere pristillæg.
Erklæringer
Under afsnit 7.2 pkt. 3 bør det fremgå, at bestemmelsen går på det
enkelte projekt og ikke på den pågældende virksomhed, som etablerer
et projekt. Dvs. at en virksomhed har mulighed for at modtage anden
støtte til andre projekter, end de projekter, som vil deltage i udbuddet i
2018.
Foreningen er til rådighed for en uddybning af ovenstående.
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