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Vedrørende manglende betalinger af 10-øre pristillægget
Vindmøller, der er mellem 10 og 20 år gamle, modtager et pristillæg på op til 10
øre/kWh, der skal supplere den opnåede elmarkedspris op til et niveau på 36
øre/kWh.
Dette pristillæg blev indført i 2003 og justeret i 2005 på baggrund af de politiske
aftaler fra 2002 og 2004.
Imidlertid har det vist at vindmøllerne på grund af den måde pristillægget rent
teknisk beregnes på ikke fuldt ud modtager de 36 øre/kWh, som var forudsat i de
politiske aftaler. Dette skyldes ikke mindst havvindmøllernes indflydelse på den
samlede gennemsnitspris.
Energinet.dk beregner efter reglerne i VE-loven hver måned størrelsen af
pristillægget ud fra den gennemsnitlige elafregningspris, som samtlige vindmøller
har opnået. ”10-øres-vindmøllerne” har typisk en gennemsnitlig afregningspris
som er lavere end den pris havmøllerne kan opnå. Vindmøller på havet
producerer relativt mere ved lave vindstyrker og har også bedre mulighed for at
nedregulere produktionen ved meget lave priser. Eksempelvis lå havmøllernes
gennemsnitlige afregning i januar 2011 mere end 1 øre/kWh højere end
landmøllerne. Havvindmøllerne presser således den gennemsnitlige
afregningspris opad og dermed pristillægget nedad. Det beregnede pristillæg på
op til de omtalte 10 øre/kWh, supplerer ikke fuldt ud op til de forudsatte 36
øre/kWh.
Elprisen og dermed også det beregnede pristillæg svinger fra måned til måned.
Jævnfør vedlagte notat med en analyse af pristillæggene siden 2008 er
der en klar tendens til underkompensation af ”10-øres-møllerne”. Vi har
beregnet at underkompensationen i alt på årsbasis ligger i
størrelsesordenen 2-3 mio. kr.

Dette tal vil vokse i takt med at flere store årgange af vindmølle r de næste 3-4 år
vil skifte fra de gamle overgangsordninger til 10 øres pristillægget.
Siden indførelsen af 10-øre pristillægget er der taget politisk beslutning om
opførelse af havmølleparkerne Horns Rev II og Rødsand II samt Anholt. De to
førstnævnte er allerede i drift og med nettilslutningen af den nye Anholt
møllepark i 2012/13 vil tendensen til underkompensation blive forstærket.
Vi foreslår derfor at der snarest eller ved næste revision af VE-loven laves en –
relativ simpel - korrektion af beregningen af pristillægget, således at man i stedet
for det nuværende samlede gennemsnit for alle vindmøller bruger alle ”10-øres
møllernes” timeproduktion og de officielle timespotpriser.
Korrektionen er nærmere beskrevet i vedlagte notat.
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