Teknologineutralt udbud med vind og sol i 2018-2019

EU’s godkendelse af støtteordningen til landvind og åben dør-havvind udløber den
21. februar 2018, og den åbne støtteordning til solceller er ophævet. Derfor fremlægger regeringen nu et oplæg til fremtidens støtteregime til vedvarende energi,
hvori der afsættes ca. 1,3 mia. kr. til teknologineutrale udbud for landvind, havvind
underlagt reglerne om kommunal indsigelsesret og sol i 2018 og 2019.

Kontor/afdeling
Energikontor I
Dato
26. juni 20177
J nr. 2017-682

Der er tale om et nybrud i dansk energipolitik, hvor man går fra håndholdte, teknologispecifikke støttesystemer til en harmoniseret støttemodel med konkurrence
mellem teknologierne. Dette skal sikre en øget markedsliggørelse af udbygningen
med vedvarende energi, hvilket har til formål at skabe den mest omkostningseffektive grønne omstilling som muligt.
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De delvise teknologineutrale udbud med vind og sol i 2018 og 2019 skal ses som
testudbud, hvor der høstes værdifulde erfaringer med VE-udbud til gavn for udviklingen af en langsigtet, samfundsøkonomisk VE-støttemodel dækkende 2020 og
frem, som præsenteres i forbindelse med regeringens energiudspil til efteråret
Nedenfor præsenteres hovedelementerne i regeringens udspil til et teknologineutralt udbud med vind og sol i 2018-2019.
Finansiering og udbudsmængder
Regeringen foreslår, at der udbydes sammenlagt ca. 1,3 mia. kr. til udbygning med
vind og sol, hvilket skal udmøntes i teknologineutrale udbud i 2018 og i 2019. Finansieringsrammen fordeles, således at der lægges ud med et lidt mindre udbud i
2018 inden for et budget på ca. 470 mio. kr., så udbudsdesignet testes af, mens
volumen skrues op i 2019 med et budget på ca. 800 mio. kr.
Der udbydes et finansielt budget, hvor projektudviklere kan byde ind med en budpris på et fast pristillæg pr. kilowatttime oven i elprisen. Pristillægget gives i 20 år.
At der udbydes et finansielt budget, betyder, at der ikke kan udmeldes et specifikt
antal MW vind eller sol, førend at udbuddet er afgjort.
I tabel 1 vises det, hvordan forskellige budpriser vil resultere i forskellige mængder
MW. Generelt kan det siges, at jo billigere buddene er, jo mere vedvarende energi.

Tabel 1
Forventede VE-mængder i 2018 og i 2019 ved budgetramme på 1,27 mia. kr.
2018

2019

Budpris på 11 øre/kWh

85

150

Budpris på 13 øre/kWh

75

[125]

Budpris på 15 øre/kWh

65

110

Noter: Mængden er opgjort i landvind-ækvivalenter, der tager højde for, at produktionen
fra solceller er ca. 1/3 af produktionen fra landvindmøller.
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Der udbydes støtte i form af et fast pristillæg i øre per produceret kWh el i
20 år.
Der foreslås et prisloftet fastsat ved 15 øre/kWh.
Pristillægget bestemmes på basis af pay-as-bid.
Projektudviklerne skal på forhånd indhente de nødvendige godkendelser.
Kravet vil være en godkendt lokalplan, hvor klageretten er udtømt.
Der indføres en realiseringsperiode på 2 år for landvind og solceller samt
en realiseringsperiode på 4 år for havvind underlagt reglerne om kommunal
indsigelsesret.

Herudover skal det sikres, at sol og vind har lige vilkår. Derfor foreslås følgende:
 Værditabsordningen, køberetsordningen samt garantiordningen, der pt.
gælder for vind, udvides til også at omfatte sol.
 Grøn ordning afskaffes.
 Reglerne for tilslutning til det kollektive elnet ensrettes, så landvindmøller
også selv står for nettilslutning.
 I et udbud kan det ikke sikres, at der bydes ind med den præcise mængde,
der matcher et givent budget. Det foreslås, at projektejer i det marginale
bud tilbydes mulighed for at levere et projekt i en størrelsesorden svarende
til det tilbageværende budget, men til den oprindelige, indbudte pris,
Overgangsordningen
Det foreslås, at der indføres en overgangsordning med et loft på i alt 43 MW for
landvind. Ordningen er kun relevant for landvind, da der ikke p.t. findes nogen støtteordning for solceller, og der ingen godkendte havvindmølleprojekter i den nuværende åben-dør-ordning er i pipelinen. Støttesatsen i overgangsordningen fastsættes efter det højest accepterede bud i udbuddet og tildeles efter ”først til mølle”princippet. Overgangsordningen udformes ud fra følgende nødvendige og tilsammen tilstrækkelige betingelser:
 Lokalplanen og VVM-tilladelse for landvindmølleprojektet skal være godkendt inden den 1. januar 2017. Da det er Energistyrelsens vurdering at
denne dato er ufravigelig i medfør af statsstøtteretningslinjerne.
 Der skal have været behandling af en klagesag i 2017, og hvor denne ikke
har ændret landvindmølleprojektet væsentligt, således godkendelsen af lokalplanen frafalder.
 Landvindmølleprojektet skal nettilsluttes inden den 1. januar 2020.
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