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1240 København K 

 

 
Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af den 28. oktober 2015 stillet 

mig følgende spørgsmål 27 alm. del, stillet efter ønske fra Villum Christensen 

(LA), som jeg hermed skal besvare.  
 
 

Spørgsmål 27 

 

”Vil ministeren begrunde behovet for et prisloft på 70 øre pr. kWh til de planlagt  

udbudte kystnære havvindmøller, efter der har vist sig interesse for at etablere  

kystnære havvindmøller efter åben dør-ordningen med et tilskud på 25 øre pr. 

kWh?” 

 

Svar 

 

Virksomheder kan efter åben-dør-ordning opnå støtte i form af et fast pristillæg 

på 25 øre pr. kWh elproduktion, svarende til de gældende støttesatser for 

landvindmøller. Støtten gives som et tillæg til markedsprisen.  

 

Åben-dør-ordningen giver bl.a. mulighed for at forsøgsprojekter kan opstilles. 

De nyeste projekter opstillet under ordningen er særligt mindre forsøgsprojekter 

og ikke rent kommercielle projekter. Den manglende opstilling af kommercielle 

parker skyldes formentligt, at niveauet for landafregning ikke leder til en 

rentabel business case for projekterne. Dette skyldes bl.a. den nuværende lave 

elpris. 

 

For så vidt angår udbuddet af de 350 MW kystnære vindmøller er der aftalt et 

prisloft i Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO, som blev 

indgået i juli 2014. Prisloftet indebærer, at der som udgangspunkt kun kan 

accepteres tilbud til en gennemsnitlig afregningspris på maksimalt 70 øre pr. 

kWh.  

 

Støtteniveauet i det kystnære udbud gives som en fast pris, som inkluderer 

markedsprisen. Udbudsprocessen har til hensigt at sikre den lavest mulige pris, 

som markedet kan levere gennem konkurrence mellem de private leverandører. 

Prisen er den eneste afgørende parameter, og loftet på de 70 øre pr. kWh kan 
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ikke overskrides uden, at det godkendes i energiforligskredsen. Derimod er det 

muligt at byde under dette niveau.  
 
 
Med venlig hilsen  

 

 

Lars Chr. Lilleholt 


