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Vinden i april
Vinden i april var 124 procent af en gennemsnitsmåned, hvilket er langt over normalen for april, der er 89
procent af en gennemsnitsmåned målt over de seneste 10 år.
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Vinden i april 2017 = 124 pct.
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Spotafregning
Spotpriserne i april
Generelt lå spotpriserne i april på et fornuftigt niveau,
dog var der flere perioder med høj vind, hvor spotpriserne blev lave og nærmede sig nul. Især i Vestdanmark så vi lave priser, og i 5 timer var priserne negative.
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Balanceomkostninger
Balanceomkostningerne i april
Balanceomkostningerne for april er 0,8 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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Generalforsamling 2017 afholdt i april
Den 29. april afholdt Vindenergi Danmark årets generalforsamling i Aarhus. Ny i bestyrelsen er Kenneth
Lund (tidl. suppleant) og valgte suppleanter er nu Palle
Hinze Jensen og Torben Pedersen. Se hele bestyrelsen på Vindenergi Danmarks hjemmeside.
Print flere afregningsbilag på én gang
Flere funktioner er opdateret på selvbetjeningssiden,
blandt andet ’Multiprint’. Det er nu muligt at vælge en
række afregningsbilag fra en eller flere vindmøller, og
trykke ’print alle’. Som altid vælges der herefter, om
der ønskes print til printer eller print til PDF. Se guide
på hjemmesiden under Hjælp.
Råvarer og faste priser
De centraleuropæiske vandmagasiner er mindre fyldte end normalen, og sommerprognoserne melder om
varmt og tørt vejr, især i det sydøstlige Europa. Dette
får kulkraftværkerne til at indkøbe mere kul og skaber
en stigning i kulprisen. Prisen på CO2 kvoter følger i
høj grad kulprisen og handler pt. til 5 EUR/t.

Olieprisen dykkede i starten af maj, men er siden kommet tilbage på niveauet omkring de 55 USD/tønde.
OPEC afholder sidst i maj et større møde, hvor det besluttes, om organisationen fortsat vil holde produktion
tilbage for at stabilisere prisen. På den anden side af
Atlanten øges antallet af amerikanske boreplatforme
uge for uge.
Vejr og de kommende kvartaler
Priserne for det kommende kvartal I Norden er fortsat
præget af usikkerhed i forhold til sommerens udbud af
vedvarende energi. Vand fra snesmeltning løber fortsat til de nordiske vandmagasiner. Risiko for et pres
herfra, kombineret med høj vind og solenergi i Danmark og Tyskland, holder priserne nede.
Lave vandbeholdninger i Centraleuropa kan øge prisen i Tyskland, hvilket kan trække prisen op i Danmark,
især hvis vind og solproduktion ikke overstiger normalen for sommeren. Ønskes prissikring af de kommende kvartaler kan delvis afdækning være en mulighed.

Priser fra prismail den 22/05 2017
eHandel er åben fra 14.00 - 15.15

Vestdanmark
Fastpris ekskl. balance

DK1 – 3. kvartal 2017
17,25 øre/kWh

Østdanmark
Fastpris ekskl. balance

DK1 – 4. kvartal 2017
15,31 øre/kWh

Fastpris ekskl. balance

Fastpris ekskl. balance

DK2 – 3. kvartal 2017 DK2 - 4. kvartal 2017
18,41 øre/kWh
18,16 øre/kWh
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