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Vinden i marts
Vinden i marts forventes at være 105 procent af en
gennemsnitsmåned, hvilket er under normalen for
marts, der er 114 procent af en gennemsnitsmåned
målt over de seneste 10 år.
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Vinden i marts 2018 = 105 pct.
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Spotpriserne i marts
Det var fortsat det kolde vejr, som gav høje spotpriser
i marts. Især kulden i den nordlige del af Skandinavien betød mangel på strøm i Finland og øget forbrug i
vore nabolande, hvilket gav perioder med meget høje
spotpriser, især i Østdanmark. Spotpriserne for april
ventes også på et flot niveau.
Vestdanmark
Østdanmark

Østdanmark

23,7 øre/kWh
30,4 øre/kWh

Balanceomkostninger
Balanceomkostningerne i marts
Balanceomkostningerne for marts er 1,0 øre/kWh i
Vestdanmark og 1,0 øre/kWh i Østdanmark.
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Som kompensation for balanceomkostningerne modtages balancegodtgørelse på 0,9 øre/kWh fra Energinet, indtil vindmøllen er 20 år.
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Generalforsamliing 2018 vel overstået
Vindenergi Danmark afholdt generalforsamling lørdag den 7. april 2018 i Aarhus, hvor beretning og regnskab for 2017 blev godkendt uden bemærkninger.
På generalforsamlingen blev følgende bestyrelsesmedlemmer genvalgt; Thorbjørn Rasmussen, Ole Ledet-Pedersen og Kenneth Lund.
Palle Hinze Jensen indtrådte i bestyrelsen efter et år
som suppleant, mens Jørgen Poulsen, der ikke genopstillede takkede ja til posten som 2. suppleant. Jens
Rasmussen blev valgt ind som 1. suppleant.
Efterfølgende kontituerede bestyrelsen sig som tidligere med Thorbørn Rasmussen som formand, Henrik
Johansen som næstformand og foruden ovenstående Niels Mejlholm i forretningsudvalget.
Råvarer og vejrudvikling
Både kul, olie og CO2 kvotepriser har været stigende i
2018. Især kul og olie har været stigende i april, mens
CO2 kvoterne steg voldsomt i februar og marts.

Snebeholdning og vejrprognoser
Samlet set er snemængderne i Skandinavien over normalen i øjeblikket, da kulden har forsinket snesmeltningen Vandmagasinerne er af samme grund under
normalen. Samlet set er hydrobalancen omkring normalen, og markedet reagerer primært på udvikling i
råvarepriser.
Prisudvikling og anbefaling
Stigende råvarer og koldt vejr har løftet elpriserne på
både de korte og de lange aftaler, men især 3. kvartal
er steget meget i løbet af den seneste måned.
Vindenergi Danmark vurderer, at det nuværende niveau for fastpriser er fornuftigt for hel eller delvis prissikring af næstkommende kvartal.
De efterfølgende kvartaler afhænger af udvikling i
både råvarer og vejret. Med råvarerpriser på et højt
niveau er risiko for prisfald til stede, men markedet er
fortsat inde i en positiv udvikling. Delvis afdækning
kan benyttes til at sikre en andel af vinterkvartalerne
på de nuværende niveau.

Priser i eHandel den 24/04 2018
eHandel er åben fra 14.00 - 15.15

Vestdanmark
Fastpris ekskl. balance

DK1 – 3. kvartal 2018
24,80 øre/kWh

Østdanmark
Fastpris ekskl. balance

DK1 – 4. kvartal 2018
21,46 øre/kWh

Fastpris ekskl. balance

Fastpris ekskl. balance

DK2 - 3. kvartal 2018 DK2 - 4. kvartal 2018
25,41 øre/kWh
23,04 øre/kWh
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