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Kontrakter for succesfulde
havmølleudbud er nu underskrevet

Energistyrelsens velafprøvede, danske udbudsmodel har i løbet af efteråret
2016 resulteret i verdensklasse udbudspriser for både de kystnære
havmølleparker og Kriegers Flak.

I september 2016 vandt Vattenfall udbuddet af de kystnære parker. Med en
pris på 47, 5 øre/kWh indskrev Vattenfall sig i historien med verdens hidtil
billigste havmølleparker. Parkerne Vesterhav Nord på 180 MW og Vesterhav
Syd på 170 MW skal stå klar i Nordsøen i 2020.



Allerede i november gentog Vattenfall successen og vandt udbuddet af
Kriegers Flak på 600 MW; denne gang med en endnu lavere pris på 37,2 øre
/kWh. Kriegers Flak skal være klar til at producere inden udgangen af 2021.

Parkerne får kun tilskud i de første 11-12 år. Herefter leverer møllerne strøm
til elmarkedsprisen i resten af den 25 år lange levetid.

Tilsammen kan de tre havmølleparker producere grøn strøm nok til at dække
forbruget i 1 mio. husstande.

D. 2. december 2016 besluttede partierne bag energiforliget at godkende de
tilbudte vinderpriser og tildele koncessionerne for alle tre parker til
Vattenfall. Efter en stand still periode er koncessionsaftalerne for alle tre
parker den 22. december 2016 blevet underskrevet på energi- forsynings- og
klimaminister Lars Christian Lilleholts kontor.

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-
og Forsyningsministeriet.
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