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Dato 

13. november 2019
Energiforligskredsens aftale om støttemodel til Thor havvindmøllepark 

Det blev med energiaftalen af 29. juni 2018 aftalt, at der frem mod 2030 skal etab

leres tre havvindmølleparker i Danmark, hvoraf den første (Thor) skal nettilsluttes i 

perioden 2024-2027. I den forbindelse blev det endvidere aftalt, at energiforligs

kredsens parter skulle tage stilling til valg af støttemodel til Thor havvindmøllepark. 

Energiforligskredsens parter er enige om, at etableringen af Thor havvindmøllepark 

konkurrenceudsættes i et udbud, hvor budgivere afgiver tilbud på en fast pris pr. 

produceret kilowatttime strøm, der tildeler støtte via en Contract-for-Difference 

(CfD) støttemodel baseret på Klimarådets overordnede anbefalinger. 

Energiforligskredsen aftalte, at støttemodellen skal indeholde følgende elementer: 

• Støtte tildeles via en CfD-model, hvor udbuddets vindende budgiver tildeles et 

variabelt støttetillæg pr. produceret kilowatttime beregnet på baggrund af for

skellen mellem den tilbudte pris pr. kilowatttime og en bekendtgjort reference

pris; 

• Udbuddets vinder udgøres af den budgiver, som indgiver tilbuddet med den 

laveste pris pr. produceret kilowatttime
1
; 

• Den vindende budgiver tildeles en CfD-kontrakt med en varighed på 20 år, af 

hvilken budgiveren ikke kan udtræde (en såkaldt ’no opt out’ option);  

• CfD-modellens referencepris baseres på en kalenderfast årsafregning sva

rende til det forudgående års gennemsnit af time-spotprisen i DK1 fra 1. janu

ar til 31. december; 

• Der tillades i modellen mulighed for symmetriske betalinger. Det vil sige, at 

den vindende budgiver skal betale et tillæg til staten per producerede kilowatt

time i perioder, hvor den årsafregnede referencepris er højere end den tilbud

te pris pr. kilowatttime; og 

• Betalinger underlægges udbetalingslofter for både staten og den vindende 

budgiver. Udbetalingslofterne udgør en samlet beløbstørrelse, som statens og 

den vindende budgivers betalinger højest må beløbe sig til. Beløbstørrelsen 

for udbetalingsloftet ved statslige støttebetalinger til den vindende budgiver 

fastsættes til 6,5 mia. kr. (2018-priser), mens beløbstørrelsen for udbetalings

loftet ved betalinger fra den vindende budgiver til staten fastsættes til 2,8 mia. 

kr. (2018-priser). 

Energiforligskredsen aftalte endvidere, at der igen skal tages stilling til valg af støt

temodel forud for udbuddet af energiaftalens 2. og 3. havvindmøllepark. Aftalen om 

støttemodel gælder således kun for udbuddet af Thor havvindmøllepark. 

1
Konkret anvendes et todelt tildelingskriterium, som tager afsæt i det af energiaftalen afsatte budget på 

3,7 mia. kr. (2018-priser). Såfremt der er indgivet tilbud med forventede lavere støtteudgifter end det 
afsatte budget, foretrækkes tilbuddet med den laveste kWh-pris. Omvendt hvis der ingen tilbud er indgi
vet, som har lavere forventede støtteudgifter end budgettet, så foretrækkes buddet forbundet med de 
laveste forventede støtteudgifter, og et sådan tilbud skal endeligt godkendes af energiforligskredsen.  
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