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Vinden i oktober
Vinden i oktober forventes at være 112 procent af en
gennemsnitsmåned, hvilket er noget over normalen
for oktober, der er 81 procent af en gennemsnitsmåned målt over de seneste 10 år.

Oktober

Spotpriserne i oktober
Måneden startede meget vindrigt og med enkelte
dage med lave spotpriser. Spotpriserne vendte dog
tilbage på det høje niveau, så snart vindproduktionen
ikke oversteg elforbruget. Det kolde vejr og god efterspørgsel sydfra har generelt holdt spotpriserne højt i
vindrige perioder i oktober, og den tendens fortsætter
ind i november, hvor månedens vindspotpris nærmer
sig 35 øre/kWh.
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Balanceomkostninger
Balanceomkostningerne i oktober
Som kompensation for balanceomkostningerne modtages balancegodtgørelse på 0,9 øre/kWh fra Energinet, indtil vindmøllen er 20 år.
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Generalforsamling 2019
Vindenergi Danmarks generalforsamling afholdes lørdag den 6. april 2019.

østen er medvirkende, men også flere geopolitiske
faktorer og den generelle vækst og verdenshandel er
afgørende for efterspørgslen.

Fastholdelses af administrationsgebyr
Vindenergi Danmarks bestyrelse har besluttet at fastholde Vindenergi Danmarks administrationsgebyr på
0,2 øre/kWh for 2019.

Prisen på CO2 kvoter har været meget svingende den
seneste måned, hvilket primært skyldes usikkerhed
om Brexit, hvor markedet har reageret på udmeldinger om, at et hårdt Brexit vil medføre, at Storbritannien
går ud af ordningen. Den seneste udvikling har dog
fået priserne tilbage over 20 EUR, og markedet venter
en svag stigning det næste år op mod 25 EUR/t.

Opkrævning af netabonnement
I forbindelse med afregningen for oktober måned foretager Vindenergi Danmark opkrævning af
netabonnement for perioden maj til oktober 2018.
Åbningstider i julen
Kontoret i Vindenergi Danmark har åbent fra 08 til 16
på hverdage mellem jul og nytår. Sidste handelsdag
er derfor fredag d. 28/12 2018. eHandel er åben som
normalt mellem 14.00 og 15.15.
Råvarer og CO2
Både kul- og oliepriserne har været stigende igennem
året, men svag kinesisk efterspørgsel har resulteret i
faldende kulpriser den seneste måned. Den kinesiske
regering har varslet stop for import resten af året, og
markedet forventer ikke, at efterspørgslen fra Kina
vender tilbage før i februar.
Olieprisen har fulgt samme nedadgående udvikling
den seneste måned. Øget udbud fra USA og Mellem-

Prisudvikling og anbefaling
Den lavere kulpris har fjernet lidt af ’sikkerhedsnettet’
under priserne, men den seneste måneds stigninger i
CO2 kvoter og udsigt til en kold vinter holder priserne
for de kommende kvartal og årskontrakten 2019 på et
fornuftigt niveau.
Den seneste måned har vi set forholdsvis store udsving i priserne, og en retning frem mod årsskiftet er
svær at spå om. Det er fortsat vigtigt at have regler for
pristillæg in mente ved en længere prissikring.
Har man ikke allerede afdækket 1. kvartal 2019, vurderes det nuværende niveau at være fornuftigt. Dog
viser spotprisen sig fortsat stærk, hvorfor vindmølleejere med appetit på lidt mere risiko kan afvente med
håb om en kold og tør vinter.

Priser i eHandel den 23/11 2018
eHandel er åben fra 14.00 - 15.15

Vestdanmark
Fastpris ekskl. balance

DK1 - 1. kvartal 2019
31,36 øre/kWh

Østdanmark
Fastpris ekskl. balance

DK1 – 2. kvartal 2019
29,89 øre/kWh

Fastpris ekskl. balance

Fastpris ekskl. balance

DK2 - 1. kvartal 2019 DK2 - 2. kvartal 2019
34,09 øre/kWh
30,23 øre/kWh
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