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Gennemsnitlig vindprocent 2017

Vestdanmark Østdanmark

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

Vestdanmark 19,2 øre/kWh
Østdanmark 20,2 øre/kWh

Vinden i maj 2017 = 83 pct.
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Vinden i maj
Vinden i maj var 83 procent af en gennemsnitsmåned, 
hvilket er lidt over normalen for maj, der er 81 procent 
af en gennemsnitsmåned målt over de seneste 10 år. 

Spotpriserne i maj
Generelt lå spotpriserne i maj på et fornuftigt niveau, 
dog var der flere perioder med høj vind, hvor spotpri-
serne blev lave og nærmede sig nul. Dette afspejlede 
sig blandt andet i, at vindmøller blev reguleret i 22 ti-
mer i perioden.

Balanceomkostningerne i maj
Balanceomkostningerne for maj er 0,9 øre/kWh i Vest-
danmark og 0,9 øre/kWh i Østdanmark. 

Som kompensation for balanceomkostningerne mod-
tages balancegodtgørelse fra Energinet.dk, indtil vind-
møllen er 20 år. For 2017 er godtgørelsen 1,3 øre/kWh.
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Fastpris ekskl. balance
DK1 – 3. kvartal 2017

18,36 øre/kWh

Fastpris ekskl. balance
DK1 – 4. kvartal 2017

16,38 øre/kWh

Fastpris ekskl. balance
DK2 – 3. kvartal 2017

19,36 øre/kWh

Priser fra prismail den 22/06 2017
eHandel er åben fra 14.00 - 15.15

Fastpris ekskl. balance
DK2 - 4. kvartal 2017

18,89 øre/kWh

Opkrævning af engrosydelser
I forbindelse med afregningen for maj måned foretager 
Vindenergi Danmark også en opkrævning af netabon-
nementet for perioden oktober til og med april 2017. 
Netabonnementet er hidtil blevet opkrævet af dit 
netselskab, men med Engrosmodellens indførsel vil 
netabonnementet blive opkrævet af Vindenergi Dan-
mark. 
Såfremt der ikke er foretaget en opkrævning af 
netabonnement på din afregning, så skyldes dette, at 
Vindenergi Danmark ikke har modtaget en abonne-
mentsopkrævning fra dit netselskab.

Kvartalspulje for 3. kvartal
Afregningsprisen for kvartalspuljen for 3. kvartal 2017 
er endeligt fastsat til 18,00 øre/kWh i Vestdanmark og 
19,71 øre/kWh i Østdanmark.
Kvartalspuljen afdækker alle handelsdage en andel af 
det kommende kvartals produktion, og prisen for 3. 
kvartal afspejler derfor et gennemsnit af den opnåelige 
markedspris for 3. kvartal i perioden 1/4 2017 - 16/6 2017.
Man er tilmeldt kvartalspuljen, indtil man aktivt framel-
der sig. Til- og afmelding af kvartalspuljen for 4. kvar-
tal skal foretages i Selvbetjeningsportalen senest 30/6 
2017.

Råvarer
Olieprisen er faldet konstant siden OPEC-mødet om 
fastholdelse af lav produktion og handler nu så lavt som 

45 USD/t. 10 dollar lavere end for en måned siden. Kul-
prisen har derimod klaret sig godt på forventning om 
højere efterspørgsel og lave lagerbeholdninger i bl. 
a. Kina. Kul handler fortsat i underkanten af 70 USD/t. 
CO2-kvoterne bevarer deres prisniveau med de højere 
kulpriser, men har til gengæld svært ved at stige over 5 
EUR/t., som mange analytikere ellers mener bør ske de 
næste år frem mod en ny aftaleperiode i EU. 

Vejr og elmarked
I Norden er det fortsat hastigheden for snesmeltning 
i de norske fjelde, der har stor indflydelse på det kom-
mende kvartals prissætning. Sneen ligger stadig højt i 
Norge i år, hvorfor pludselige forandringer ikke nødven-
digvis giver fuld effekt for DK1 og DK2 hen over som-
meren.

DK1 og DK2 tog et pænt hop i priserne, da det blev of-
fentliggjort, at der nu er aftalt en gradvis øgning af ka-
paciteten på kablet mellem Danmark og Tyskland. I hele 
2016 var det et stort problem, da høj tysk elproduktion 
fra vind og sol faldt sammen med den danske, og Tysk-
land valgte at lukke grænsen i lange perioder.

Det milde vejr holder igen på prisstigninger i Central-
europa. Lave vandbeholdninger i Centraleuropa kan få 
prisen til at holde sig pænt over sommeren, men mod-
sat kan en vindrig måned med sol hurtigt sætte priser-
ne under pres igen. 


