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Invitation til markedsdialog om
forundersøgelser af de kommende
energiøer i Nordsøen og Østersøen

Energistyrelsen inviterer i uge 25 til markedsdialog for potentielle bydere og
relevante brancher om forundersøgelser af de kommende energiøer i
Nordsøen og Østersøen.

Markedsdialogen vedrørende forundersøgelser er en del af de indledende
forberedelser til de kommende udbud om energiøerne i Nordsøen og
Østersøen, hvor de konkrete rammer for udbuddet vil blive fastlagt i en



senere politisk proces.

Formål og fokus for markedsdialogen

Markedsdialogen vedrører de planlagte forundersøgelser for energiøer i
Nordsøen og Østersøen. Forundersøgelser inkluderer geofysiske, geoteknisk
og miljømæssige undersøgelser, og varetages af Energinet.

Markedsdialogen indledes i uge 25 med det formål at få tilbagemelding om
de væsentligste elementer af det planlagte indhold og tidsplan af
forundersøgelser, gennem skriftlig input fra potentielle bydere og relevante
brancher, som derved får mulighed for at bidrage med viden til arbejdet med
energiøerne, og sikre at afgrænsning af forundersøgelserne er passende.

Formålet er at optimere rammerne for energiøerne for i sidste ende at opnå
så gode og kvalificerede bud som muligt, så der sikres en
omkostningseffektiv og optimal løsning for etablering af energiøen til gavn
for samfundet.

Deltagelse i markedsdialogen

Energistyrelsen udsender i uge 25 elektronisk materiale, som
markedsaktørerne derefter har mulighed for at indsende skriftlige
bemærkninger til. Deadline for skriftlige bemærkninger er d. 14 juli 2021. Det
vil ikke være muligt at anmode om afholdelse af fortrolige, bilaterale møder
med Energistyrelsen.

Efter offentliggørelse har markedet mulighed for at sende skriftlige
bemærkninger til Energistyrelsen. Input fra markedsdialogen vil indgå i
forberedelsen af de efterfølgende politiske drøftelser om energiøerne.

Baggrund:

• Parterne bag klimaaftalen fra 22. juni 2020 har i februar 2021
besluttet, at energiøen i Nordsøen skal anlægges som en kunstig
ø, der skal samle og fordele strømmen fra omkringliggende
havvindmølleparker. Energiøen i Nordsøen vil i første omgang

https://fm.dk/media/18085/klimaaftale-for-energi-og-industri-mv-2020.pdf


skulle håndtere elproduktionen fra 3 GW havvindmøller, men
mængden af havvindmøller skal på sigt kunne udvides til 10 GW.

• Parterne bag klimaaftalen blev ligeledes enige om placeringen af
den inddæmmede ø samt de første 3 GW havvindmølleparker i
Nordsøen, som vil ligge i Nordsøen mindst 80 km vest for
Thorsminde. I Østersøen vil havvind til energiø være placeret
mindst 20 km syd og sydvest for Bornholm.

Yderligere information:
Læs yderligere information om de danske energiøer på Energistyrelsens
hjemmeside 

Læs yderligere om markedsdialogen for potentielle bydere.(på engelsk).

Kontakt
Fuldmægtig, Susannah Keller Finn, tlf. +45 33 95 09 12

Energistyrelsen arbejder for at sikre danske borgere og virksomheder en
omkostningseffektiv, god og stabil forsyning af el, gas, varme, vand og
telekommunikation samt håndtering af affald.

Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra
energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til
energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og
teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den
økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi
omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold,
forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning
og håndtering af affald.

Energistyrelsen er ansvarlig for, at den danske energi- og
forsyningslovgivning understøtter den ønskede udvikling og gennemfører til
brug herfor løbende analyser og vurderinger af udviklingen nationalt og
internationalt.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og
forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med
enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer
med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-

https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/udbud-paa-havvindmoelleomraadet/energioeer
https://ens.dk/ansvarsomraader/vindenergi/udbud-paa-havvindmoelleomraadet/energioeer
https://ens.dk/en/our-responsibilities/wind-power/energy-islands/market-dialogue-north-sea-island/market-dialog


og Forsyningsministeriet.
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