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Forbindelsen fra Thor havvindpark til land
konkurrenceudsættes

Opdateret 12. marts kl. 15.30:

Thor skal i lighed med tidligere havvindudbud i Danmark udbydes på
baggrund af udbud med forhandling, og ilandføringsforbindelsen til
fastlandet konkurrenceudsættes og vil indgå som en del af udbuddet.

Forligskredsen bag Energiaftalen af 29. juni 2018 har den 28. februar 2019
truffet en række beslutninger om Danmarks kommende
havvindpark. Havvindparken navngives Thor efter placeringen ud for

https://efkm.dk/aktuelt/nyheder/2019/feb/danmarks-stoerste-havvindpark-skal-ligge-i-nordsoeen/


Thorsminde i Vestjylland.

Thor skal i lighed med tidligere havvindudbud i Danmark udbydes på
baggrund af udbud med forhandling. I udbud med forhandling har deltagere
kunnet præge udbudsbetingelserne, så der eksempelvis sikres den bedst
mulige deling af risiko, som har været med til at sikre lavere budpriser over
tid i de danske havvindudbud. For yderligere at skubbe til denne udvikling
har forligskredsen besluttet en række nye tiltag i forbindelse med udbuddet
af Thor:

• Thor skal have en effekt på minimum 800 MW, men udbydes
med fleksibilitet på parkstørrelse så vinderen af udbuddet har
mulighed for at etablere op til 1000 MW i alt

• Ilandføringsforbindelsen til fastlandet konkurrenceudsættes og
vil indgå som en del af udbuddet. Tidligere har Energinet stået
for etablering og drift af transformerplatform og søkabler og
finansieret omkostningerne over tarifferne. Denne opgave
lægges nu over til vinderen som en del af det samlede projekt og
finansieres dermed som en del af de samlede støtteomkostninger
til havmølleparken.

Energinet skal fortsat stå for etablering og drift af nettilslutningen på land fra
den kystnære station til transmissionsnettet. Vinderen af udbuddet skal
betale Energinets omkostninger til etablering af nettilslutningen. Dette er
med forbehold for godkendelse af Europa-Kommissionen.

Yderligere oplysninger om udbuddet vil fremgå af den vejledende
udbudsbekendtgørelse som forventes klar medio 2019.

Kontakt: Chefkonsulent Jeppe Lundbæk, tlf: 33 92 75 53, e-mail: jel@ens.dk

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

https://efkm.dk/aktuelt/nyheder/2019/feb/danmarks-stoerste-havvindpark-skal-ligge-i-nordsoeen/


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 Energi-,
Forsynings- og Klimaministeriet.
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