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Gennemsnitlig vindprocent 2016

Vestdanmark Østdanmark

Vestdanmark 0,8 øre/kWh
Østdanmark 0,9 øre/kWh

Vestdanmark 16,6 øre/kWh
Østdanmark 18, 1 øre/kWh

Vinden i december 2016 = 126 pct.
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Vinden i december
Vinden i december forventes at være 126 procent af 
en gennemsnitsmåned, hvilket er lidt under normalen 
for december, der er 134 procent af en gennemsnits-
måned målt over de seneste 10 år. 

Spotpriserne i december
Første halvdel af måneden var meget lig de forrrige 
måneder med vind og vandmængder lidt under nor-
malen og stabile spotpriser. 

Anden halvdel af december var mere lig en normal 
dansk julemåned med store mængder vindenergi og 
lavt forbrug i julen, hvilket bød på lave spotpriser og 
36 timer med negative priser.  De negative timer giver 
et fradag for måneden på 0,5 øre/kWh i både Øst- og 
Vestdanmark.

Balanceomkostningerne i december
Balanceomkostningerne for december er 0,8 øre/kWh i 
Vestdanmark og 0,9 øre/kWh i Østdanmark. 

Som kompensation for balanceomkostningerne modta-
ges balancegodtgørelse fra Energinet.dk, indtil vindmøl-
len er 20 år. For 2016 er godtgørelsen på 1,8 øre/kWh, 
mens den for 2017 bliver nedsat til 1,3 øre/kWh.
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Fastpris ekskl. balance
DK1 – 2. kvartal 2017

16,22 øre/kWh

Fastpris ekskl. balance
DK1 – 3. kvartal 2017

16,74 øre/kWh

Fastpris ekskl. balance
DK2 – 2. kvartal 2017

17,15 øre/kWh

eHandel er åben fra 14.00 - 15.15

Priser fra prismail den 19/01 2017

Fastpris ekskl. balance
DK2 - 3. kvartal 2017

18,13 øre/kWh

Generalforsamling 2017
Vindenergi Danmarks 18. ordinære generalforsamling 
afholdes lørdag d. 29. april 2017. 

Den officielle indkaldese til generalforsamling bliver 
fremsendt pr. post sammen med årsrapporten for 
2016 i begyndelsen af april. 

Negative spotpriser i december
Efter mange måneder med høje spotpriser bød julen 
igen i år på lave og negative spotpriser. I alt var der 36 
timer i december, hvor spotprisen var negativ i både 
Øst- og Vestdanmark. En stor andel af vindmøllerne 
hos Vindenergi Danmark stoppede på grund af Regu-
lerkraft i de negative timer, mens mange andre koble-
de ud, da stormen Urd blæste igennem landet. 

Vinden i 2016
Mens 2015 var et 113% vindår, var 2016 kun et 90% 
vindår. Trods den lave vindprocent dækkede vindpro-
duktionen 50% af forbruget i Vestdanmark, 19% i Øst-
danmark og samlet set dækkede vindmøllerne 38% af 
hele Danmarks elforbrug i 2016.  

Reduceret balancegodtgørelse
Balancegodtgørelsen reduceres fra 1,8 øre/kWh  til 1,3 
øre/kWh fra 2017 for at sikre overensstemmelse med 
de faktiske udgifter til balancering og undgå overkom-
pensation. Ved indgåelse af prissikring på selvbetje-
ningsportalen kan balanceomkostningerne prissikres 
sammen med den fast pris. 

Store udsving på de faste priser
Siden årsskiftet har markedet for faste priser haft 
svært ved at finde en retning, og der opleves store 
udsving i løbet af handelsdagen. Året begyndte med 
store fald på baggrund af vådere og mildere vejrpro-
gnoser,  hvilket fortsat præger priserne i Norden. 

Råvarepriserne har også budt på store bevægelser i 
det nye år, og især kulkontrakten har været stigende, 
hvilket har trukket de tyske priser og de længere kon-
trakter op. Udsigt til koldt vejr og lave beholdninger 
i de centraleuropæiske vandmagasiner samt planlagt 
driftstop i kernekraften har trukket de tyske priser op 
på de kommende måneder. Dette giver også et løft til 
de danske priser.


