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Afregning:  
Afregningen for kalenderåret 2016  på 25 kr. pr andel vil blive overført til din konto den 30. januar 2017.  

Hvis du vil følge med kvartal for kvartal, kan det gøres på vores hjemmeside under Resultat 

 

Året, der gik:  
På Sjælland var vindens energiindhold på ca. 86 % af et såkaldt ”gennemsnitsår”. Altså et ringe vind år. 

El-produktionen fra SSV1 blev derfor også markant lavere end vores budget, der var et gennemsnit af produktionen de 

foregående år.  

El-produktion blev på 2.010.119 kWh. mod budget 2.740.000 kWh, et fald på 24,7 % 

Hertil skal siges, at vi har haft en mølle på Menstrup Bjerg ude af drift det sidste halve år, fordi udgifterne til 

reparationen, ikke ville være rentable. 

Menstrup møllerne er solgt og vil blive nedtaget i uge 5! Mere om det senere. 

Hvis du vil følge produktionen måned for måned, kan det gøres på vores hjemmeside under Produktion. 

 

Afregningspriser 2016:  
Afregningspriserne på ”Nord Pool spot”, hvor El-produktionen fra vindmøller handles, er fortsat på et kritisk lavt 

niveau. De månedlige gennemsnitspriser har svinget fra 12,6 – 28,7 øre/kWh.,  

med et gennemsnit på ca. 20,4 øre/kWh. 

Fra august måned og hen over efteråret steg priserne på ”Nord Pool spot” ret markant som følge af manglende nedbør 

i de skandinaviske lande, men da regnen kom igen, så faldt priserne desværre tilbage. Vi må konkludere, at 

afregningspriserne på ”Nord Pool spot” svinger i takt med nedbørsmængden i Norden, ganske umuligt at forudsige! 

Der er link til Nordpool spot på vores hjemmeside under Links. 

 

Produktionen har været afregnet på en puljeordning i 2016,  

hvor Vindenergi Danmark låser priserne for et kvartal af gangen.  

2016 er afregnet til i gennemsnit 15,5 øre/kWh, hvilket var en smule over vores budget på 13 øre/kWh. 

Vi har besluttet indtil videre at forblive i puljeordningen.  

Den faste pris for første kvartal 2016 er på 23,93 øre/kWh i puljeordningen.  

Dermed starter året i puljeordningen markedsmæssigt på et godt niveau!  

 

Fra 1. januar 2016 besluttede regeringen, via en meddelelse fra Energistyrelsen, at ”Balancegodtgørelsen” på 2,3 

øre/kWh bliver nedsat til 1,8 øre/kWh, men for vindmøller over 20 år, bortfalder balancegodtgørelsen helt.  

Vores vindmøller i SSV 1 er nu mere end 20 år, så nu får vi heller ikke denne kompensation på 1,8 øre/kWh, til at 

dække ”balanceomkostninger”, der opkræves, når el-produktionen sælges via Nord Pool Spotmarked. 

1,8 øre/kWh lyder måske ikke af meget, men når afregningsprisen er nede på 15 øre/kWh, så er det trods alt et fald på 

hele 12 %. 

Vi har nu nået smertegrænsen og må konstatere, at fortsat drift, med det nuværende elprisniveau, ikke er rentabelt.  

På den kommende Generalforsamling, vil Bestyrelsen derfor sætte fokus på dette spørgsmål. 

     

Hvis du vil følge afregningsprisen måned for måned, kan det gøres på vores hjemmeside under kWh pris.  

 

Drift og vedligeholdelse: 
Vores vindmøller i SSV1 har nu været i drift i mere end 28 år, men med de lave afregningspriser, (15 øre/kWh), så er 

vi nu kommet til det punkt, hvor fortsat drift skal tages op til overvejelse! Omkostningerne til at holde møllerne i drift 

er nu højere end indtægterne ved salg af el-produktionen. Vi kan kun foretage en afregning for 2016 den 30. januar, 

fordi vi har været heldige at få en ekstra indtægt på 180.000,-kr. i forbindelse med nedtagningen af de 3 Menstrup 

møller, der som sagt bliver nedtaget i uge 5. 

    

Menstrup møllerne: 
Vindmøllerne er solgt til Saltø Vindkraft I/S, idet det er et krav i VVM redegørelsen, at Menstrup møllerne 

nedtages før de nye vindmøller på Saltø ibrugtages. Betalingen vil ske omkring maj-juni 2017. Vi vil få en 

indtægt på 1.700.000 kr. Så vi vil have penge i kassen til afregning for året 2017. 



I vores ”Optionsaftale” om salg af Menstrup møllerne, havde vi indføjet den passus, at SSV1 kunne påtage 

sig opgaven vedr. nedtagning, til evt. videre drift, hvis vi kunne finde en køber! Vi kunne altså vælge at lade 

Saltø Vindkraft I/S nedtage og fjerne møllerne, eller gøre det selv!  

Vi har fundet en køber og solgt de 3 Menstrup møller til P&J Windpower ApS i Hinnerup. 

De 3 Menstrup møllerne vil blive nedtaget i uge 5, læsset på blokvogne og kørt til Italien, hvor de vil blive 

gennemrenoveret og genopført. 

Der er tilsyneladende nogle bedre produktionsvilkår i Italien, end vi har her i Danmark. Vi kan så glæde os 

over, at vores Menstrup møller får et nyt liv i Italien og at vi har fået en pæn skilling for at sælge dem. 
 

Hvordan ser fremtiden ud? 
De 4 Klinteby møller kører videre, men vi skal alvorligt overveje, hvor længe?  Fortsat drift med den nuværende lave 

el-pris er ikke rentable.  

Der er følgende senarier: 

1. Fortsat drift med en el-afregningspris på 15 øre giver sandsynligvis underskud og er derfor ikke ønskelig! 

2. Stigende el-afregningspriser kan forventes, men hvornår? 2-4 år er et godt gæt! Kan vi vente så længe? 

3. Salg af møllerne til videre drift? Det lykkedes med Menstrup møllerne.  Kan/Skal vi gøre det samme med 

Klinteby møllerne? 

4. Vi kan køre videre med produktionen, men med det forbehold, at kommer der et møllestop, der kræver en 

reparationsudgift, der overstiger den indtægt, som møllen kan tjene ind på et år, så bliver den ikke udført.  

En vindmølle må være ude af drift et år, inden den skal nedtages! 

5.  

Vi sætter fokus på SSV 1´s fremtid, med de 4 Klinteby møller, på den kommende Generalforsamling! 

 

Til brug for selvangivelsen for 2016 bliver det u-reviderede regnskab lagt på vores hjemmeside primo februar.  

Gå ind under Regnskaber for det Vindmøllelaug, du skal bruge regnskabet for og print det ud.  

Nøgletal til SKAT står til venstre på forside.  

Generalforsamlingen bliver afholdt i Centergården, Søndergade 28, Hyllinge, 4700 Næstved, 

mandag d. 24. april 2017 kl. 19.30.  

Dagsorden, beretning og regnskab bliver udsendt til de enkelte andelshavere, minimum 14 dage før 

Generalforsamlingen.  

Dagsordenen vil ligeledes kunne ses på hjemmesiden under Sidste nyt, primo marts måned.  

Hermed ønskes alle et Godt Nytår.  

 

Sydvestsjællands Vindmøllelaug I/S  

Hans Madsen    Erling Mikkelsen  

Formand    Kasserer og web ansvarlig  

Tlf.: 51 21 59 69   Tlf.: 55 44 44 02 

 


