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Gennemsnitlig vindprocent 2017/18

Vestdanmark Østdanmark

Vestdanmark 1,0 øre/kWh
Østdanmark 1,2 øre/kWh

Vestdanmark 24,4 øre/kWh
Østdanmark 26,5 øre/kWh

Vinden i februar 2018 = 90 pct.
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Vinden i februar
Vinden i februar forventes at være 90 procent af en 
gennemsnitsmåned, hvilket er noget under normalen 
for februar, der er 113 procent af en gennemsnitsmå-
ned målt over de seneste 10 år. 

Spotpriserne i februar
Lavere vind end normalen og koldt vejr gav høje spot-
priser i februar. Især kulden i den nordlige del af Ska-
dinavien betød mangel på strøm i Finland og øget 
forbrug i vore nabolande, hvilket gav perioder med 
meget høje spotpriser. Spotpriserne for marts ventes 
også på et flot niveau.

Balanceomkostningerne i februar
Balanceomkostningerne for februar er 1,0 øre/kWh i 
Vestdanmark og 1,2 øre/kWh i Østdanmark. 

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

Nyhedsbrev marts 2018

Fastpris ekskl. balance
DK1 – 2. kvartal 2018 

21,38 øre/kWh

Fastpris ekskl. balance
DK1 – 3. kvartal 2018

21,08 øre/kWh

Fastpris ekskl. balance
DK2 - 2. kvartal 2018

23,63 øre/kWh

Priser  i eHandel den 26/03 2018
eHandel er åben fra 14.00 - 15.15

Fastpris ekskl. balance
DK2 - 3. kvartal 2018

22,57 øre/kWh

Generalforsamliing 2018
Vindenergi Danmarks generalforsamling afholdes 
lørdag den 7. april 2018 på Koldkærgård Hotel & Kon-
ferencecenter, Agro Food Park 10, 8200 Aarhus N. 
Tilmelding på Vindenergi.dk eller email til info@vind-
energi.dk.

Efterbetaling for 2017
Vindenergi Danmark efterbetaler 0,3 øre/kWh til alle 
andelshavere for produktion leveret i 2017. Afreg-
ningsbilag findes på selvbetjeningsportalen, og pen-
gene er til diposition den 27. marts 2018. 

Digital årsrapport
Vindenergi Danmarks årsrapport fremsendes i år ikke 
med post, men er udkommet digitalt og kan findes på 
Vindenergi Danmarks hjemmeside. Udgifter til tryk og 
porto samt digitale løsninger på andelskapitalopgø-
relse og indkaldelse til generalforsamling har været 
medvirkende til valg af digital udgivelse. 

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


