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Vista Analyse

Vistas fire fokusområder

Regional utvikling

Metodikken er den røde tråden

• Samfunnsøkonomisk analyse
• Evalueringer
• Statistisk analyse/økonometri
• Spørreundersøkelser (intervju og 

survey)
• Modellbasert analyser

Velferd

Klima og energi Samferdsel

Kompetanse er vår verdi 

• Fem med professorkompetanse
• Syv med doktorgrad
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Innhold

1 Bakgrunn

2 Objektet for auksjonen
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• Vista er Vista

• Guidehouse er blant mye annet spesialiserte 
rådgivere i forbindelse med auksjoner for fornybar 
energi

– 12 000 ansatte i mange land 

• Procurex er et amerikansk firma for auksjons-
software. Har blant annet oppdrag for det 
amerikanske forsvaret. Kjent med de fleste 
auksjonsformater. 

Vista & co er rådgiver for OED i auksjonen
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Sørlige Nordsjø og Utsira Nord
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• En prekvalifiseringsfase for å velge kvalifiserte kandidater. Sier ingenting om den.

• Kvalifiserte kandidater inviteres til å delta i en auksjon om 1500 MW på Sørlige Nordsjø II

– Dette er fase 1. Flere faser og områder følger etter hvert.

• Målet for vårt arbeid er «An efficient allocation of the licenses to be auctioned, with the purpose of realizing 
the highest sum/lowest support.»

• Timeline indikert i vår (offentlige) kontrakt er

– Bakgrunnsnotat høsten 2022 (VA-rapport 2022/44)

– Høring desember (strakk seg til 6. januar)

– Detaljerte regler på bakgrunn av høringsnotat

– Software til auksjon våren 2023

– Tjenester under auksjonen

• Mitt innlegg her refererer kun til bakgrunnsnotat og høringsuttalelsene. 

Prekvalifikasjon og auksjon
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• Mer enn 30 auksjoner for havvind i Europa allerede (2021-tall)

• I flere av auksjonene har man ikke klart å kåre en vinner, dvs flere enn en aktør har lagt inn en pris på null 
eller minimumspris nær null. 

– For eksempel tyske auksjoner i 2018 og 2019 (tre aktører bød null)

– Dansk Thor-auksjon (fem av seks tilbydere bød minimumsprisen 0,01 øre/kWh)

• I multiple auksjoner er strategisk prising og signalisering for å dele markedet et stort problem

– Ikke særlig stort i Sørlige Nordsjø II fase 1

• Dette er den første norske havvindauksjonen. Viktig at den blir vellykket.

Bakteppet er mange vellykkede auksjoner, men 
også flere mislykkede



© VISTA ANALYSE 9

• Et spørsmål i mange havvindauksjoner er om nettinvesteringen skal bekostes av aktøren

– Sørlige Nordsjø II skal antagelig ha en ren radial inn til Sørlandet, som skal bekostes av aktøren. Sier ikke mer om det. 

• Opsjonsprising og sunk costs sier jeg ikke noe om, og ikke ledetider.

• Konsentrerer meg om objektet for auksjonen, og type auksjon

Noen spørsmål jeg ikke sier noe om
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• Pris er det vanlige objektet i havvindauksjoner, og det departementet går inn for 

• Men investering (eller like gjerne tilgang) er vanlig i andre auksjoner (jernbane, havvind, båndbredde)

• Pris går under navnet differansekontrakt (CfD)

• Ensidig differansekontrakt: Staten garanterer en minstepris. Ved lavere markedspris enn minsteprisen, 
betaler staten mellomlegget. Ved høyere markedspris, får aktøren markedsprisen.

– Det var dette systemet som drev støtten til null i Tyskland, mao full markedseksponering.

– Vi anbefaler ikke ensidig differansekontrakt pga den asymmetriske risikoen.

• Tosidig differansekontrakt: Staten garanterer en pris. 

– Timesbasert differansekontrakt: Prosjektet får én pris (ev. indeksregulert), i alle timer, gjennom hele året og over alle 
år.

– Årlig differansekontrakt: Prosjektet stilles overfor prissvingninger innad i året, men gjennomsnittsprisen kalibreres til 
den garanterte prisen.

Objektet for auksjonen
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• Av formelle grunner må staten spesifisere et maksimalt støttebeløp i NOK over perioden.

– Vi anbefaler et høyt beløp.

– Å spesifisere lengden på støtteperioden (15-20 år) har i prinsippet samme funksjon.

• I den danske auksjonen ble det spesifisert et maksimalt bidragsbeløp fra aktørene. Det anbefaler vi ikke.

– Medvirkende til at danskene fikk fem bud på 0,01 øre. 

Objektet for auksjonen
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Three considerations are potentially of high importance:

1. Market integration and avoiding distortions

2. Efficient distribution of market price risk

3. Reducing the risk of project being abandoned

The choice of scheme depends on the Ministry’s 
conclusions regarding the relevance of 1. and 2.

If 1. is considered most important, upfront subsidy is 
recommended

If the Ministry considers that the state has a lower cost 
of carrying risk, then based on nr. 2, CfD is 
recommended

Issue Importance and 

relevance of issue

Upfront 

investment 

subsidy/ 

payment

CfD short 

reference 

period

CfD with long 

reference periods 

and other possible 

adaptations

Market integration/avoiding

distortions in incentives

High if there are many 

possible adaptations, low 

if there are few

(++) (--) (-)

Efficient distribution of

market price risk

High if state has a lower 

cost of risk, irrelevant if 

not

(-) (++) (+)

Risk of winning bidder

abandoning project (a

variant of Winner’s curse)

High to medium, can also 

be reduced through 

choice of auction format

- ++ +

Liquidity effect for operator Not important +/- -/+ -/+

Alignment with fiscal policy

framework

Medium ++ -- -

Taxation uncertainty for

bidders

Medium - + +

Administrative costs Low + -- -

Upfront investment and two-sided CfD with long reference period
Two support schemes stand out
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• Fordi det fjerner prisrisiko fra aktørene og gjør ordningen «billigere» for staten (jf punkt 2 forrige plansje)

• Fordi effisienstapet er lite – dvs aktørene har få muligheter til å tilpasse driften til sesongmessig variasjon i  
prisene (jf punkt 1 forrige plansje)

– Lave variable kostnader og produserer når det blåser

– Vedlikehold uansett om sommeren

– Heller ingen interesse av/mulighet til å tilpasse design til fast pris

• Fordi problemet «produksjon ved negative priser» blir lettere å håndtere

• Kjør debatt!

Høringsuttalelsene gikk entydig inn for 
timesbasert differansekontrakt
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• «Ascending auction», også kjent som «English auction» er den vanlige fra boligkjøp osv.

– Men vil her fungere nedover: Reservasjonsprisen er en høy garantert pris. Aktørene byr gradvis prisen nedover.

– Bud når det passer (bolig) eller faste klokketidspunkter. Minimum bid increments.

• «Sealed bid auction» er kjent fra anbudskonkurranser osv.

• «Anglo-Dutch» kombinerer de to: Når to står igjen i ascending auction blir det en lukket budrunde mellom de 
to. 

• «First price auction» betyr at du betaler det du har tilbudt (som i anbudskonkurranser)

• «Second price auction» betyr at du betaler det den neste beste ønsker å betale (som i boligkjøp)

• I auksjoner om for fornybar energi er first price sealed bid det absolutt vanligste

– Alle syv land som hadde havvindauksjoner tom 2020 brukte det

– Men California har nylig implementert ascending auction havvind. Også Portugal, Hellas, Brasil. 

Auksjonsformatet
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• We recommend an Anglo-Dutch auction

– First ascending bidding (of lower support/lower CfD-price), 
then when two bidders are left, a single round of sealed 
bids

• It retains most of the good properties of an ascending 
auction regarding the most important consideration

• Also, some good properties of a sealed-bid auction on 
the less important considerations

• Somewhat less common for offshore wind auction

• Not overly complex and Procurex has extensive 
experience with this type of auction

Issue Importance First-price sealed-

bid

Sealed final bids 

for strike price

Ascending

High to low strike 

price.

Anglo-Dutch

As ascending until 

two bidders 

remain, then 

sealed final bids.

Winner’s

curse

High Reference +++ ++

Efficiency High … +++ ++

Risk-averse

bidders

Medium … --- -

Familiarity Medium … - --

Collusion Low … -- -

Entry Low … -- -

Recommendation on auction type
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• Enkelte uttalelser støtter Anglo-Dutch, men det er et mindretall (eks Norseman Wind, Ventyr Energy)

• Færre enn ventet (siden dette er den vanlige formen) støtter first-price sealed bid (eks Seagust/Vattenfall, og 
Vårgrønn/Å Energi/Corio)

• Flere enn ventet støtter ascending auction (eks Equinor/RWE/Hydro REIN, Deep Wind Offshore/EDF 
Renewables, Skjoldblad, Offshore Norge, NHO)

– Equinor/RWE/Hydro Rein og Statkraft/BP/Aker Offshore Wind anbefaler exit bids, som er at aktører kan gi et siste bud 
mellom nåværende og neste bid increment. 

• Hvilken auksjonstype? Kjør debatt!   

Høringene spriker i spørsmålet om auksjonstype
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Vista Analyse AS er et samfunnsfaglig analyseselskap med hovedvekt på økonomisk utredning, evaluering, 
rådgiving og forskning.

Vi utfører oppdrag med høy faglig kvalitet, uavhengighet og integritet. Våre sentrale temaområder er 
klima, energi, samferdsel, næringsutvikling, byutvikling og velferd.
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