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Energistyrelsen offentliggør tidsplan og
udbudsmateriale for kommende
teknologineutrale udbud

Energistyrelsen kickstarter udbudsprocessen for det kommende
teknologineutrale udbud med offentliggørelsen af udbudsmaterialet. Det
kommende teknologineutrale udbud afholdes i efteråret 2021.

Der vil blive afholdt ét samlet teknologineutralt udbud i 2021, der
sammenlægger de afsatte midler for 2020 og 2021. Den samlede potentielle
støtte i udbuddet er 1,2 mia. kr. (i 2020 priser) og projekter med en samlet



kapacitet på 428 MW (landvindækvivalenter) vil kunne tildeles støtte. Både
solcelleanlæg, landvindmøller, åben dør-havvindmøller, bølgeenergianlæg og
vandkraftanlæg kan deltage.

Det kommende teknologineutrale udbud forventes igangsat i august 2021
med deadline for afgivelse af tilbud i oktober 2021.

Se udkast til udbudsmateriale og læs mere om det
teknologineutrale udbud.
Kontaktpersoner:

Fuldmægtig Jonas K. Sekamane, 33 92 66 83, jsks@ens.dk

Fuldmægtig Anne Uwamariya, 33 92 74 27 anuw@ens.dk

Specialkonsulent Emil Axelsen, 33 92 77 01, eax@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
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.
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Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og er en styrelse under Klima-, Energi-
og Forsyningsministeriet.
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