
  

Opfølgende aftale ifm. Klimaftale for energi og industri mv.  18. december 2020 

  

 

Der indgås følgende aftale mellem parterne for klimaftale for energi og industri 

mv. af 22. juni 2020: 

Justering af CfD-model for de teknologineutrale udbud 

Med klimaaftale for energi og industri mv. af 22. juni 2020 blev følgende aftalt 

"Partierne er enige om at fortsætte de teknologineutrale udbud, som blev aftalt i energiaftalen fra 

2018, i 2020 og 2021 med en CfD-støttemodel med et budloft på 25 øre/kWh og et udbeta-

lingsloft for staten på 600 mio. kr. Derudover reserveres midler til teknologineutrale udbud i 

2022-2024 med tilsvarende beløb " 

Efter aftaleindgåelsen 22. juni indgik forligskredsen efterfølgende den 26. juni 

2020 aftale om forhold for CfD-modellens konkrete udmøntning.  

Opfølgende aftale 

Aftaleparterne har noteret sig bekymringer fra branchen vedr. CfD-modellens ud-

formning aftalt hhv. d. 22. og den 26. juni og har derfor aftalt at justere udbudsbe-

tingelserne. Den konkrete udmøntning vil ske med følgende justeringer til CfD-

modellen: 

1. Der indføres et projektspecifikt udbetalingsloft på 2,8 mio. kr./MW-landvind-

ækvivalenter (i 2020-priser) således at det allerede aftalte udbetalingsloft på 

600 mio. kr. fordeles pr. MW. 

2. Der indføres et projektspecifikt indbetalingsloft svarende til 5,6 mio. kr. per 

MW-landvindækvivalent, så indbetalinger til staten ikke kan overstige 1,2 mia. 

kr. (i 2020 priser). 

3. CfD-modellens referencepris ændres fra en landsgennemsnitlig til en el-områ-

despecifik referencepris, dvs. referenceprisen for et vindende VE-projekt base-

res på en kalenderfast årsafregning svarende til det forudgående års gennem-

snit af timespotpriserne i det el-markedsområde (DK1 eller DK2) fra 1. januar 

til 31. december, som det pågældende projekt opføres i. 

4. Der er foretaget øvrige mindre præciseringer i udbudsbetingelserne, herunder 

at VE-opstiller kan opdele sit projekt, så én del kan modtage støtte, mens re-

sten kan opføres på markedsvilkår. 

 

Partierne noterer sig, at de ovenstående justeringer til CfD-modellen er betinget af 

statsstøttegodkendelse i Europa-Kommissionen. Denne forventes modtaget 

primo 2021, hvorefter udbuddet kan åbnes. Der forventes på den baggrund, at der 

vil blive afholdt to teknologineutrale udbud i 2021.  

 


