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Gennemsnitlig vindprocent

Vinden i februar
Vinden i februar var 123 procent af en gennemsnitsmåned, hvilket er over normalen for februar, der er 113
procent af en gennemsnitsmåned målt over de seneste 10 år.
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Vinden i februar 2017 = 123 pct.

2016/2017

Spotafregning
30
20
Øre/kWh

10
0
December

Januar

Vestdanmark

Spotpriserne i februar
De stabile spotpriser fortsætter trods øget vindproduktion. Spotprisen lå i februar tæt omkring de 20
øre en stor del af tiden, og kun den sidste trejdedel af
måneden bød på så meget vind, at spotprisene blev
trukket ned og resulterede i enkelte negative spotpriser. Der var i februar 5 timer med negative priser i Vestdanmark og 4 timer i Østdanmark.
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19,7 øre/kWh
21,0 øre/kWh

Balanceomkostninger
Balanceomkostningerne i februar
Balanceomkostningerne for februar er 0,9 øre/kWh i
Vestdanmark og 0,9 øre/kWh i Østdanmark.
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Som kompensation for balanceomkostningerne modtages balancegodtgørelse fra Energinet.dk, indtil vindmøllen er 20 år. For 2017 er godtgørelsen 1,3 øre/kWh.
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Tilmelding til generalforsamling
Vindenergi Danmarks 18. ordinære generalforsamling
afholdes lørdag d. 29. april 2017 på Hotel Marselis i
Aarhus. Tilmelding kan foretages på www.vindenergi.
dk eller via email til info@vindenergi.dk.
Efterbetaling for 2016
Vindenergi Danmarks regnskab for 2016 giver igen anledning til efterbetaling. 26,5 mio. kr. svarende til 0,5
øre/kWh efterbetales til Vindenergi Danmarks andelshavere inden årets generalforsamling.
Regulerkraft
Regulerkraft for november og december er nu afregnet, og bilag kan findes i selvbetjening under de respektive måneder. Som noget nyt er vindmølleejere
blevet afregnet opregulering, hvilket betød en mindre
ændring af Vindenergi Danmarks afregningssystem.
Opregulering af vindmøller opstår, når en vindmølle som er planlagt til standsning i spotmarkedet, på
anmodning skal producere alligevel, grundet lavere
samlet produktion end ventet. Vindmøllen afregnes
den normale timepris (spot eller fast), men får også
betaling for opregulering.

Råvarer og faste priser
Udviklingen i kulprisen bestemmer retningen for fastprisaftaler med længere tid til levering. Kulkontrakten
for 2018 er faldet i løbet af marts og har resulteret i
faldende priser på de kommende kvartaler. Prisen på
CO2 kvoter har også været faldende på grund af øget
udbud. Olieprisen lå længe omkring 55 USD pr. tønde,
men niveauet er nu mellem 50 og 52 USD/t.
Vejr og de kommende kvartaler
Svingende verjprognoser har i første kvartal givet tilsvarende udsving i elprisen på de kommende kvartaler. I løbet af marts har trenden dog været milde og
våde vejrudsigter, og prisen er derfor faldet betydeligt.
Risiko for kombinationen af nedbør og snesmeltning
samt øget vindkraft har fået de faste priser til at falde.
De daglige spotpriser holder fortsat et pænt niveau.
Vindenergi Danmark vurderer, at der fortsat er risiko
for lave spotpriser ved øget vind og sammenfald med
snesmeltning. Dog forventes spotpriserne at holde niveauet, hvis vind og vandmængder leveres omkring
normalen. Ønskes prissikring af de kommende kvartaler kan delvis afdækning være en mulighed.

Priser fra prismail den 29/03 2017
eHandel er åben fra 14.00 - 15.15

Vestdanmark
Fastpris ekskl. balance

DK1 – 2. kvartal 2017
15,56 øre/kWh

Østdanmark
Fastpris ekskl. balance

DK1 – 4. kvartal 2017
15,25 øre/kWh

Fastpris ekskl. balance

Fastpris ekskl. balance

DK2 – 2. kvartal 2017 DK2 - 4. kvartal 2017
16,46 øre/kWh
17,72 øre/kWh
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