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Gennemsnitlig vindprocent 2017/18

Vestdanmark Østdanmark

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

Vestdanmark 18,5 øre/kWh
Østdanmark 20,0 øre/kWh

Vinden i januar 2018 = 108 pct.
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Vinden i januar
Vinden i januar forventes at være 108 procent af en 
gennemsnitsmåned, hvilket er noget under normalen 
for januar, der er 135 procent af en gennemsnitsmå-
ned målt over de seneste 10 år. 

Spotpriserne i januar
Efter en vindrig december, bød januar på samlet set 
mindre vind, men også korte perioder med meget høj 
vind. De meget vindrige dage gav flere gange anled-
ning til negative spotpriser og nedregulering. Sam-
menlignet med december var spotpriserne dog mere 
stabile.  

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

Som kompensation for balanceomkostningerne mod-
tages balancegodtgørelse på 0,9 øre/kWh fra Energi-
net.dk, indtil vindmøllen er 20 år. 
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ØstdanmarkVestdanmark

Nyhedsbrev februar 2018

Fastpris ekskl. balance
DK1 – 2. kvartal 2018 

20,94 øre/kWh

Fastpris ekskl. balance
DK1 – 3. kvartal 2018

19,68 øre/kWh

Fastpris ekskl. balance
DK2 - 2. kvartal 2018

20,94 øre/kWh

Priser  i eHandel den 27/02 2018
eHandel er åben fra 14.00 - 15.15

Fastpris ekskl. balance
DK2 - 3. kvartal 2018

22,53 øre/kWh

Generalforsamliing 2018
Vindenergi Danmarks generalforsamling afholdes lør-
dag den 7. april 2018 på Koldkærgård Hotel & Konfe-
rencecenter, 8200 Aarhus N. Tilmelding på Vindener-
gi.dk eller email til info@vindenergi.dk.

Nyt på selvbetjening.vindenergi.dk 
Det er nu muligt at se produktionsdata i Vindenergi 
Danmarks selvbetjeningsportal. Efter login kan man 
på Parkoverblik se produktionsdata. Data vises pr. 
målepunkt på alt fra timeniveau til hele år. Al data kan 
hentes ned i Excel. 

Andelsbeviset er nu også tilgængeligt på selvbetje-
ningsportalen i Firmaoverblik. 

Digital årsrapport
Vindenergi Danmarks årsrapport fremsendes i år ikke 
med post, men udkommer digitalt i starten af marts. 

Udgifter til tryk og porto samt digitale løsninger på 
andelskapitalopgørelse og indkaldelse til generalfor-
samling har været medvirkende til valg af digital ud-
givelse. 

Årsrapporten vil som altid indeholde bestyrelsens be-
retning, årsregnskab og nøgletal samt opdateret mar-
kedsnyt.

Råvarer
Kul styres fortsat af kinesisk efterspørgsel, men har 
været svingende siden årsskiftet. CO2 kvoterne har 
fået en flot start på 2018, efter at EU viser stor tillid til 
systemet og strammer regler for kommende periode 
med start i 2021. CO2 2018 handlede 27/2 for første 
gang på 10 EUR/t. efter 2017 lukkede i 7 EUR/t. Olie-
prisen har ligesom kul bevæget sig i begge retninger, 
men generelt er niveauet pænt.

Vejr og vand i Norden
Det kolde og tørre vejr vi oplever i øjeblikket har redu-
ceret hydrobalancen fra +16 TWh i slutningen af januar 
til nu at være lig normalen. 

Faste priser og anbefaling
De kolde og tørre vejrprognoser har trukket priserne 
på kommende kvartaler op, men lavere kulpris bety-
der, at 4. kvartal og årskontraktern er lavere end tidli-
gere på måneden.


