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Gennemsnitlig vindprocent

Vinden i juli
Vinden i juli forventes at være 55 procent af en gennemsnitsmåned, hvilket er under normalen for juli, der
er 66 procent af en gennemsnitsmåned målt over de
seneste 10 år.
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Vinden i juli 2018 = 55 pct.

2018

Spotafregning
40
30

Øre/kWh

20
10
0
Maj

Juni

Vestdanmark

Juli

Spotpriserne i juli
Den tørre, varme og vindfattige måned betød, at Norden importerede strøm sydfra i store dele af juli. Stor
efterspørgsel og lavt udbud af vedvarende energi i
Tyskland betød høje priser på hele kontinentet og derfor også meget høje priser på strøm i både Øst- og
Vestdanmark.
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Balanceomkostninger
Balanceomkostningerne i juli
Som kompensation for balanceomkostningerne modtages balancegodtgørelse på 0,9 øre/kWh fra Energinet, indtil vindmøllen er 20 år.
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Høje spotpriser reducerer pristillæg
De høje spotpriser har de seneste måneder resulteret
i et reduceret pristilllæg for de vindmøller, som får 10
øre/kwh, når spotprisen er 26 øre eller derunder. Med
juli måneds spotpriser over 36 øre/kWh, udbetales intet pristillæg til vindmøllerne på 10-øre ordningen, og
vindmøllerne (opført efter 1. januar 2014) med 25 øre
i pristillæg, når spotprisen er 33 øre/kWh eller derunder, bliver også beskåret.
For vindmøller, som afregnes på spotpris, får de reducerede pristillæg indflydelse, mens det for vindmøller
med faste kontrakter på et lavere prisniveau betyder
en mindre samlet afregning.
Regler for pristillæg
Pristillæg udbetales som et tillæg til spotprisen når
denne er mellem 26 og 36 øre/kWh på 10-øre ordningen, og 33 og 58 øre/kWh på 25-øre ordningen.
Det er således udelukkende spotprisen og ikke den
faste pris, som Energinet bruger til at beregne pristillægget ud fra.
Strategi for prissikring med pristillæg
Da pristillægget afhænger af spotprisen, kan pris-

sikring af en vindmølle med pristillæg både være en
fordel og en ulempe i et marked med det nuværende
høje prisniveau. Vær i øvrigt opmærksom på, at afregning af pristillæg er månedligt, mens prissikringer er
kvartaler eller år.
Herunder to eksempler på afregning af en vindmølle med 10 øre i pristillæg på 1. kvartal 2019 med en
prissikring på 31,33 øre/kWh.
1) Spotpris på 28 øre/kWh = 8 øre pristillæg
Samlet afregning Spotpris = 36,00 øre/kWh.
Samlet afregning Fastpris = 39,33 øre/kWh.
2) Spotpris på 34 øre/kWh = 2 øre pristillæg
Samlet afregning Spotpris = 36,00 øre/kWh.
Samlet afregning Fastpris = 33,33 øre/kWh.
Prisudvikling og anbefaling
Det vurderes fortsat, at det nuværende niveau for
fastpriser er fornuftigt for hel eller delvis prissikring af
vinterkvartalerne. Dog kan stigningen forsætte, hvis
udviklingen i vejr og råvarer fortsætter.

Priser i eHandel den 21/08 2018
eHandel er åben fra 14.00 - 15.15

Vestdanmark
Fastpris ekskl. balance

DK1 – 4. kvartal 2018
34,24 øre/kWh
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Fastpris ekskl. balance
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