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Mange  
vindmølle-
ejere er kun 
én reparation 
fra dødsstød
De ekstremt lave elpriser er på vej til at knuse en lang 
række private vindmølleejere . Økonomien er mange 
steder så dårlig, at der kun skal én reparation til, før  læs set 
vælter, vurderer brancheeksperter. Dansk Vindmølle-
forening opfordrer politikerne på Christiansborg til at 
gribe ind. Ikke ved at skrue op for støtten, men ved at 
sætte gang i elektrificeringen af Danmark for at øge 
 efterspørgslen på el.

Politisk uro og terror 
martrer rejsebranchen

Tyrkiet er traditionelt et af danskernes foretrukne 
rejsemål, men den politiske uro har fået 

mange til at søge mod andre destinationer. 
Voldsomt fald i efterspørgslen og 

aflyste flyafgange koster på 
bundlinjen hos landets 

største rejsebureauer.

Disrupt 
– eller dø!

Berlingske udgiver i samarbejde med People’sPress en række aktuelle bøger med fokus på samfund, politik, business og kultur.

Køb bogen
hos Saxo og få

20% rabat*
med rabatkoden 
Berlingske20 

*  Rabatkoden gælder kun den trykte udgave.  Kan benyttes frem til 31.8.2016.
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Ved siden af det imponerende Avedøreværk i 
København snurrer tre Siemens-vindmøller  
af den store slags. 120 meter måler de fra 
vingespids til vingespids, og det er nok til at 
placere en mellemstor fodboldbane i kul-
fibervingefanget. Én af møllerne er ejet af 
Hvidovre Vindmøllelav og rejst i forbindelse 
med det fejlslagne COP15-møde i Køben-
havn i 2009. Om auraen fra det grønne 
kollaps i Bella Center smittede af på møl-
len er uvist, men næstformand i Hvidovre 
Vindmøllelav Frank A. Olsen må i hvert fald 
 konstatere, at de 53 mio. kr., som man betalte 
for møllen, ikke kommer i kassen igen.

»Anpartshaverne vil gerne have deres 
penge tilbage og en forrentning af dem, og 
det ser ikke særligt opløftende ud lige nu,« 
siger Frank A. Olsen. 

Som det ser ud nu, har vindmøllelavet 
hentet 33 mio. kr. ind, men støtteordningen 
er ved at udløbe,  og de rekordlave elpriser 
gør, at vindmøllen end ikke vil have blæst sin 
egen værdi ind i år 2029.

Grønrød. Elpriserne i Norden er stadig ekstremt lave, og det giver hovedpine 
hos blandt andre vindmølleejere, der kun kan være ét nedbrud fra at lukke 
deres mølle. For Hvidovre Vindmøllelav betyder elkrakket, at de mange private 
investorer aldrig får deres penge igen.

»Da vil der mangle en tilbagebetaling på 
cirka ti procent. Det vil sige, at mange ældre, 
som har brugt deres opsparing på at inve-
stere i møllen, aldrig får pengene igen,« siger 
Frank A. Olsen.

Frank A. Olsen finder dog en trøst i, at 
Hvidovre Vindmøllelav ingen gæld har. Her 
er pengene til købet af den store Siemens-
mølle kommet fra anpartshavere, der har 
løftet i samlet flok og skudt penge i møllen. 

»Vi er nok ikke dem, der har det værst. Det 
løber lige nøjagtigt rundt, så det går nok, så 
længe vi ikke får en stor reparation,« siger 
Frank A. Olsen. 

Vindmøllestop før tid 
Disse store reparationer, som Frank A. Olsen 
omtaler, kan meget vel blive dødsstødet til 
mange danske vindmøller i disse lavpristi-
der. Ved udgangen af 2015 var der 4.357 vind-
møller i Danmark, der sammenlagt har en 
effekt på 3,8 gigawatt – eller nok til at levere 
strøm til knap fire mio. danske husstande. 
Disse møller er fortrinsvist bygget før 2003, 
og derfor er stort set ingen af dem på støtten 
længere. Men de er for en stor dels vedkom-
mende tilbagebetalt, fordi elprisen var bedre 
for bare fem-ti år siden. De vindmølleejere, 
der har købt møllen for nylig, er dog mere og 
mere presset i takt med, at deres statstøtte 
udløber.

»De vindmølleejere, der ikke længere får 
tilskud, er helt på den. Der var ingen, der for-
udså, at elprisen ville falde så meget, som den 
har gjort,« siger tidligere chef for elbørsen 
Nordpools danske afdeling og nuværende 
konsulent Anders Plejdrup Houmøller.

Driften af en vindmølle koster omkring 
ti øre per produceret kilowatttime, forklarer 
Asbjørn Bjerre, der er direktør i Danmarks 
Vindmølleforening. Da elprisen ligger helt 
nede på 15 øre, er der ikke meget i overskud, 
hvis gearkassen står af. 

»Hvis elprisen holder sig her i længere tid, 
så vil det give underskud at drive en vind-
mølle. Det er et fælles problem for de helt 
store vindmølleejere og for de helt små,« 
siger Asbjørn Bjerre. »Konsekvensen på lidt 
længere sigt kan være, at nogle af de vind-
møller, som staten har brugt mange penge 
på at installere, ikke kommer til at køre deres 
tid ud.«

En ørkenvandring
Asbjørn Bjerre er dog fortrøstningsfuld. Selv 
om prisen på el har været faldende i lang tid, 
forventer han, at prisen vil stige fremadret-

tet. Det giver de fleste analyser ham også ret 
i, men det er en temmelig beskeden stigning, 
der er i vente. 

Tal fra Nasdaq over future-markedet, 
altså kontrakter på levering af el på et givent 
tidspunkt i fremtiden, viser, at markedet for-
venter en stigning fra de nuværende cirka 15 
øre til cirka 21,8 øre i 2018. 

»Det er totalt katastrofalt for en elprodu-
cent. Selv hvis forventningen om en stigning 
til 21,8 øre holder, så er det niveau også kata-
strofalt lavt,« siger Anders Plejdrup Houmøl-
ler.

Selv i den fjerneste fremtid, hvori der 
handles elkontrakter – år 2026 – forventer 
markedet en elpris på 29,30 øre per kilo-
watttime, hvilket stadig er det halve af 
2008- prisen på el.

»På  grund af finanskrisen og al den anden 
almindelige elendighed er efterspørgslen 
på el faldet, og samtidigt bygger vi nye hav-
vindmøller i både Danmark og Tyskland. 
Det vil sige, at der ikke er nogen ende på elen-
digheden for elproducenterne,« siger Anders 
Plejdrup Houmøller.

Opråb til Slotsholmen
Udsigterne til de fortsat lave elpriser kender 
Frank A. Olsen kun alt for godt. De er årsagen 
til, at han har indstillet sig på, at investerin-
gen i vindmøllen ved Avedøre må give et 
negativt afkast. 

»Jeg tror, vindmøllerne behøver en 
ændring af støtteordningerne, for der er ikke 
noget af det, der kan hænge sammen mere,« 
siger Frank A. Olsen. 

Fra Danmarks Vindmølleforening appel-
lerer Asbjørn Bjerre også til Slotsholmen. 
Ikke om mere støtte, men om at der for alvor 
sættes gang i elektrificeringen af Danmark.

»Helt generelt burde vi bruge el mere og 
til flere ting, end vi gør i dag. Det er der også 
rigtig god økonomi i, men politikerne tøver 
desværre,« siger Asbjørn Bjerre. 

Ambitionen om at omstille for eksempel 
varme og transportsektoren, så der bliver 
brugt mere elektricitet, har gennem et stykke 
tid været efterspurgt af såvel Dansk Energi og 
flere private virksomheder. Energi-, forsy-
nings-, og klimaminister Lars Chr. Lilleholt 
har også erklæret sig enig i retningen.

»Jeg er enig i, at målet må være, at vi får 
indrettet vores afgifter på en måde, så de 
fremmer de overordnede energipolitiske 
mål om at anvende mere vedvarende energi 
og blive fossiluafhængige i 2050,« har mini-
steren tidligere sagt til Berlingske.

F 
Elkrak presser vindmøller: 

Mange ældre, som 
har brugt deres opsparing 
på at investere i møllen, 
får aldrig pengene igen
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Store elprisfald og trange udsigter
På grund af stor overkapacitet i elsektoren er prisen på strøm presset meget langt 
ned, og fremtidsudsigterne giver ikke megen optimisme.

2016-tallet er gennemsnit af de første seks måneder. 2017-2026 bygger på handler i 
futuresmarkedet.
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For Frank A. Olsen (th.) og 

Erik Frølund Thomsen, 

der er næstformand og formand 

i Hvidovre Vindmøllelav, bety-

der de lave elpriser, at anparts-

haverne i lavet formentlig aldrig 

får deres indskud tilbage.

Foto: Linda Kastrup  

Modefirmaet NN07s hovedaktionærer har 
det seneste halve år ledt efter en finansiel part-
ner, der kan hjælpe med at gennemføre nye 
planer i NN07.

»Vi har lavet en strategi for de næste fem 
år, hvor vi gerne vil ekspandere online, 
udvide vores forhandlernet og for alvor løfte 
NN07 uden for Skandinavien. For at undgå 
børnesygdomme på den rejse har vi søgt 
nogen med kapital og de rette kompetencer,« 
udtaler Victor Lindh til Børsen.

Victor Lindh stiftede firmaet i 2007 sam-
men med Ulrik Pedersen, der nu er ude af 
selskabet. I 2008 blev Tommy Holte en del 
af modefirmaet, der siden stiftelsen ikke har 
oplevet underskud. Særligt 2014/15 var et 
godt år med et rekordoverskud på 19,5 mio. 
kr. efter skat.

Parterne ønsker ikke at oplyse det præcise 
omfang af handlen, der ligger til et tre-cifret 
millionbeløb.

Nye ejere
Dansk modesucces solgt 
til svensk investorselskab

Pandora-aktien snuppede en klar sidste-
plads i C20 Cap-indekset mandag. Ifølge flere 
 markedsdeltagere, som Ritzau Finans har talt 
med, men som ikke ønsker at stå frem med 
navn, kan kursfaldet skyldes, at Carnegie har 
sendt en analyse rundt til sine kunder.

Analysen skulle efter sigende tage 
udgangspunkt i en rundspørge blandt en 
lang række Pandora-forhandlere, der har 
svaret på, hvordan smykkesalget går, og 
her er Carnegies vurdering, at væksten ikke 
kører i helt så højt et gear, som man tidligere 
havde antaget.

Pandora-aktien dykkede 4,7 pct. til 854 
kr., og det betyder, at smykkeselskabet nu 
ikke har givet et positivt afkast til sine aktio-
nærer i 2016. 

Pandora kommer med regnskab for andet 
kvartal den 9. august. For 2016 venter smyk-
keselskabet et salg på mere end 20 mia. kr. 
og en EBITDA-margin på mere end 38 pct. 
I 2015 lød de to poster på henholdsvis 16,7 
mia. kr. og 37,1 pct. Ritzau Finans

Kursfald
Carnegie-analyse 
presser aktien ned

En ny opgørelse fra landbrugets udviklings-
center, Seges, viser, at siden 2008 er danske 
landmænds udgifter til bidragssatser steget 
fra 700 mio. kr. til 1,8 mia. kr.

»Gebyrerne er dårlige for vores vækstmulig-
heder, noget som også går ud over samfundet 
og befolkningen i øvrigt,« mener Landbrug og 
Fødevarers formand, Martin Merrild.

»Årsagen til stigende bidragssatser er 
betydeligt skærpede kapitalkrav efter 
finanskrisen,« forklarer underdirektør i 
brancheforeningen Realkreditrådet Peter 
Jayaswal til Børsen.

Særligt kapitalkrav fra EU, der blev en del 
af dansk lovgivning i foråret 2015 har haft 
en effekt. For tiden diskuteres der yderligere 
kapitalkrav i Baselkomiteen i Schweiz, der 
også vil kunne gælde i Danmark.

Bidragssatser
Fordobling 
vil koste vækst


