
 

NAEE-seminar  

 
Velkommen til seminar om havvindauksjoner  

 
Den norske foreningen for energiøkonomi (NAEE) har gleden av å invitere alle sine medlemmer og 

andre interesserte til et seminar om auksjoner for havvind. 

 
Torsdag 16. februar 2023 kl. 15-17 

 
Det er store ambisjoner for utviklingen av vindkraft til havs i Norge. Regjeringen tar sikte på å lyse ut 
første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord innen utgangen av første kvartal 2023. Forslag til 
prekvalifiseringskriterier, auksjonsmodell og eventuell støttemodell har vært ute til høring. I dette 
seminaret fokuserer vi på auksjonsmodellen.  
 

Agenda 
 

Viktige hensyn ved utformingen av havvindauksjonen Sørlige Nordsjø II 
Haakon Vennemo (Vista Analyse) 
Vista Analyse har, sammen med Guidehouse, levert råd til Olje- og energidepartementet om 
gjennomføring av den kommende havvindauksjonen for Sørlige Nordsjø II. De viktigste 
rådene går på type støttemodell og auksjonsmodell. VI har anbefalt at støttemodellen skal 
være en tosidig differansekontrakt, med årlig referanseperiode, og at auksjonen 
gjennomføres som en Anglo-Dutch auksjon.  

Hva kan eksperimentell økonomi si om auksjoner for havvind?  
Klaus Vogstad (Markedslabben)  
Eksperimentell økonomi kan benyttes som testlaboratorier ved introduksjon av nye 
markedsreformer og auksjonsmekanismer i forvaltning, og som "testsimulatorer" for 
markedsaktører. Presentasjonen viser eksempler på hvilken type innsikt eksperimentell 
økonomi gir innenfor kraftmarkeder generelt og auksjon for havvind spesielt, slik det er 
foreslått i høringen til Sørlige Nordsjø II.  

Erfaringer med auksjoner for havvind fra Danmark  
Jesper Breinbjerg (Ørsted)  
The purpose of this presentation is to give a high-level understanding of the Danish offshore 
wind tender model from a developer's point of view. It will cover the regulations and 
procedures involved in the Danish offshore wind tender model and offer insights into the 
challenges and opportunities encountered by developers. The presentation will include 
information on the regulatory framework, the bidding process, and the requirements for 
successful participation in the tenders. 

Mingling og pizza  

 

Påmelding  
 
Påmelding på https://forms.office.com/e/Lb5uedWcfs 

Påmeldingsfrist: tirsdag 14. februar.  

Det vil også bli anledning til å delta via Zoom. Gi beskjed om du ønsker å delta digitalt ved 
påmelding, så du vil motta en lenke til Zoom-møtet. 

Seminaret er gratis for medlemmer av NAEE. For andre er prisen 250 kroner; faktura vil bli tilsendt. 
Hvis du melder deg som medlem nå, vil det ikke koste noe å delta i dette seminaret!  

https://forms.office.com/e/Lb5uedWcfs
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Innledere til seminaret 
 

 

Haakon Vennemo er professor i 
samfunnsøkonomi. Haakons spesialitet er 
samfunnsøkonomisk analyse og evaluering av 
tiltak, virkemidler og institusjonelle løsninger. Han 
gjennomfører samfunnsøkonomisk analyse innen 
en rekke tema, men har en særlig forankring i 
kraft, energi og klima. Han arbeider med dette 
temaet fra en rekke vinkler, fra prosjektnivå til 
analyser av hele økonomien. 
Haakon var prosjektleder for oppdraget om 
havvindauksjoner.     

 

 

Klaus Vogstad er utdannet dr.ing. elkraft, siv.ing. 
maskin NTNU, og har siden jobbet i 
fornybarnæringen der han har utviklet 
teknoøkonomiske beslutningsstøtteverktøy for 
både vann, vind og sol. Vogstad har jobbet i 
kraftforvaltning og vindkraftutbygging hos tidligere 
Agder Energi, som vindkraftkonsulent i Meventus, 
kraftmarkedsekspert i NorthConnect og de senere 
år med solkraft i Differ Energy. 

 

  

Jesper Breinbjerg is currently a lead regulatory 
advisor at Ørsted and oversees the company's 
offshore wind activities in Denmark. Before joining 
Ørsted, Jesper held an advisory position at the 
Danish Ministry of Climate and Energy, where he 
helped to develop the regulations for offshore 
wind tenders and energy islands. He is an 
economist by training and holds a PhD degree in 
Economics  

Møtested  
 
 
Handelshøyskolen ved Oslo Storbyuniversitet (OsloMet), Pilestredet 35.  
 
OsloMet - Handelshøyskolen - Google Maps  
 
Dersom du ikke finner frem, ring Mads Greaker på 400 20 986.  
 
Det er også mulig å delta digitalt. Meld fra om du ønsker det ved påmelding.  
  

https://www.google.no/maps/place/OsloMet+-+Handelsh%C3%B8yskolen/@59.9201276,10.7352452,17z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x46416fab6bb97e7f:0x3f394a77d4dd9299!2sOsloMet!8m2!3d59.9201276!4d10.7374339!3m4!1s0x0:0xe72cf5d0dee0de6f!8m2!3d59.919455!4d10.7352601
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Medlemskap i NAEE 
 
Medlemskap i NAEE gir automatisk medlemskap i IAEE internasjonalt, et nettverk av eksperter 
innenfor det energiøkonomiske fagfeltet. Dette gir medlemmene gratis tilsendelse av 
artikkelsamlingen Energy Journal og gratis tilgang til tidsskriftet Economics of Energy & 
Environmental Policy, samt tilsendelse av en årlig oppdatering av IAEEs internasjonale 
medlemsregister, Membership Directory, med navn, adresser, e-mail og telefonnummer til alle 
medlemmene. Gjennom medlemskapet får en også invitasjon til fagmøter arrangert av NAEE og 
rabatt på IAEEs internasjonale konferanser. Se www.naee.no og iaee.org  
 
Medlemskap i NAEE koster kr 1050,- for ordinære medlemmer og kr 550,- for studenter. Du kan 
melde deg inn ved å sende en epost til: 
 
gerard.doorman@statnett.no 
 
Inkluder følgende informasjon: navn, bedrift, bedriftens adresse (eller privat adresse), epost og om 
du er student. Du vil da bli registrert som medlem og motta faktura på medlemsavgift.  
 
 
 

http://www.naee.no/
http://www.iaee.org/
mailto:gerard.doorman@statnett.no

