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Gennemsnitlig vindprocent 2017

Vestdanmark Østdanmark

Vestdanmark 0,9 øre/kWh
Østdanmark 0,8 øre/kWh

Vestdanmark 20,1 øre/kWh
Østdanmark 20,4 øre/kWh

Vinden i marts 2017 = 105 pct.
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Vinden i marts
Vinden i marts var 105 procent af en gennemsnitsmå-
ned, hvilket er noget under normalen for marts, der 
er 117 procent af en gennemsnitsmåned målt over de 
seneste 10 år. 

Spotpriserne i marts
Den lave vindproduktion og perioder med tørt vejr be-
grænsede udbuddet af vedvarende energi i Norden, 
og spotpriserne blev leveret omkring 20 øre/kWh i sto-
re dele af måneden.

Balanceomkostningerne i marts
Balanceomkostningerne for marts er 0,9 øre/kWh i 
Vestdanmark og 0,8 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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Nyhedsbrev april 2017

Fastpris ekskl. balance
DK1 – 3. kvartal 2017

18,70 øre/kWh

Fastpris ekskl. balance
DK1 – 4. kvartal 2017

15,81 øre/kWh

Fastpris ekskl. balance
DK2 – 3. kvartal 2017

19,59 øre/kWh

Priser fra prismail den 20/04 2017
eHandel er åben fra 14.00 - 15.15

Fastpris ekskl. balance
DK2 - 4. kvartal 2017

18,43 øre/kWh

Generalforsamling 2017 
Vindenergi Danmarks 18. ordinære generalforsamling 
afholdes lørdag den 29. april 2017 på Hotel Marselis i 
Aarhus. Tilmelding kan foretages på www.vindenergi.
dk eller via email til info@vindenergi.dk. Tilmelding se-
nest mandag den 24. april. 

Efterbetaling for 2016 afregnet
Vindenergi Danmark udbetalte 10. april 0,5 øre/kWh 
i efterbetaling for produktionen leveret i 2016. Afreg-
ningsbilag findes på selvbetjeningsportalen under 
april 2017.

Råvarer og faste priser
Prisudviklingen i råvarerne bestemmer retningen for 
fastprisaftaler med længere tid til levering. Kulkontrak-
ten for 2018 faldt i marts, men er steget i løbet af april. 
Prisen på CO2 kvoter har fulgt kulprisen ned, men er 
ikke kommet med op og handler til ca. 4,8 EUR/MWh. 
Olieprisen faldt også i marts men efter en stigning i 
starten af april til 55 USD/tønde, er oliekontraken for 
kommende måned faldet til 53 USD/t. på grund af sto-
re beholdninger i USA.

Vejr og de kommende kvartaler
Svingende vejrprognoser og råvarepriser har de sene-
ste måneder givet store udsving på de faste priser for 
de kommende kvartaler. I løbet af marts faldt priser-
ne på grund af vejrudsigter med indikationer om en 
kombination af nedbør, snesmeltning og øget vind-
kraft. Vejrprognoserne er siden justeret til blot at være 
lidt mere våde og vindrige end normalen, og priserne 
steg derfor i starten af april.

Mens de seneste måneder har budt på pæne spot-
priser, har den vindrige april indeholdt både lave og 
negative spotpriser. Vindenergi Danmark vurderer, at 
der fortsat er risiko for lave spotpriser ved høj vindpro-
duktion og sammenfald med snesmeltning eller be-
grænset kabelkapacitet. Dog forventes spotpriserne 
at holde niveauet, hvis vind og vandmængder leveres 
omkring normalen. Ønskes prissikring af de kommen-
de kvartaler kan delvis afdækning være en mulighed.


