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Energistyrelsen åbner forsøgsordning for
havvindteknologi
Energistyrelsen indkalder ansøgninger til en særlig forsøgsordning på 50 MW
for ny havvindteknologi. Fristen for at søge er 15. oktober, og de første
tilsagn forventes tildelt inden årets udgang.
Energistyrelsen åbner for ansøgninger til en forsøgsordning på 50 MW til
udvikling af ny havvindteknologi. Forsøgsordningen, der er aftalt i et delforlig
til energiaftalen fra 2012, skal bidrage målrettet til teknologiudviklingen på
markedet, som i disse år har stort fokus på at reducere omkostningerne.
De første tilsagn forventes at blive tildelt af Energistyrelsen inden årets
udgang. Kompetencen til at udmønte og afgøre fordelingen af puljen er
delegeret til Energistyrelsen. Som en del af bedømmelsen af ansøgningerne
vil Energistyrelsen basere sig på evalueringer af uafhængige eksperter.
Projekterne vil blive bedømt på deres udviklingspotentiale og muligheden
for, at de vil føre til reelle omkostningsreduktioner i markedet. Projekter, som
vurderes at have den samlet set største effekt på mulighederne for at
reducere omkostningerne til havvindmølleparker, vil få tildelt støtten.
Se mere information om indkaldelsen og andet relevant baggrundsmateriale
på forsøgsordningens hjemmeside.
Fakta
Forsøgsordningen blev i november 2012 aftalt i et delforlig under
Energiaftalen om de kystnære havvindmøller. Partierne bag aftalen er:
Venstre, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,

Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Konservative.
De havvindmøller, der etableres under ordningen, får en fast afregning på 70
øre/kWh i en periode svarende til 50.000 fuldlasttimer.
Puljen blev i foråret 2013 implementeret i VE-loven, og i december 2014
modtog Energistyrelsen statsstøttegodkendelsen fra EU-Kommissionen.
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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-, Energiog Forsyningsministeriet.
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