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Svenske Vattenfall har store planer i Dan-
mark. Energiselskabet vandt for et år siden 
det vigtige udbud af havvindmølleparken 
Horns Rev 3 ud for Esbjerg, det kæmper med 
om de livstruede kystnære havvindmølle-
parker, og så har virksomheden også lagt 
billet ind på den store Kriegers Flak havvind-
møllepark. 

Men én ting er møllerne på havet, noget 
andet er møllerne på land, og her må Vatten-
fall konstatere, at 2015 blev et sandt annus 
horribilis. Rekordlave elpriser og en større 
nedskrivning sendte nemlig Vattenfalls dan-
ske vindmølleforretning i rødt med 114 mio. 
kr. Det første tab nogensinde i selskabets 
historie, der de seneste fire år har budt på 
overskud i omegnen af 50 mio. kr. om året.

»Vi har nedskrevet et anseeligt beløb, som 
er hovedårsagen til, at vi går i minus. Det er 
ikke, fordi vi ville have leveret et fantastisk 
stort og flot resultat for 2015 uden nedskriv-
ningen, men vi havde nok gået i nul. Det er 
stadig ikke tilfredsstillende på nogen som 
helst måde, for man kan ikke overleve af at gå 
i nul,« siger Vattenfalls danske landechef, Ole 
Bigum Nielsen. 

De ekstremt lave elspriser, som Vatten-
fall lider under, har sat hele energisektoren 
under pres. Hvad enten det er kulkraft, 
gas fyring, vindmøller eller solceller, så er 
elprisen i øjeblikket så lav, at det er meget 
svært – og i nogle tilfælde umuligt – at drive 
en ordentlig forretning. En række mindre 

vindmølleejere er kun et gearkassenedbrud 
fra at måtte stoppe produktionen fra deres 
vindmølle, og de store spillere går heller ikke 
fri. 

Vattenfalls største konkurrent i Danmark, 
SE Blue Renwables, der er et joint venture 
mellem PFA og energiselskabet SE, har  også 
haft sine udfordringer i 2015. Selskabet var 
grundet de ekstremt lave elpriser nødt til at 
lave en ekstraordinær nedskrivning på en 
kvart mia. kroner.

»Det er et historisk vanskeligt marked. 
Og vi må konstatere, at med de elpriser, vi 
kigger ind i, så har vi været nødt til at lave 
en stor nedskrivning,« sagde daværende 
adm. direktør i SE Blue Renewables, Rasmus
Christensen, dengang til Berlingske.

»Det er kun forventninger til pris, der dri-
ver nedskrivningen, for vi producerer mere, 
og vores omkostninger er lavere. Men vi står 
med fødderne placeret i en virkelighed, hvor 
vi får 40 procent mindre for vores arbejde 
end for bare to år siden,« fortsatte han.

Udlandet lokker

Det er dog ikke alle store vindmølleejere i 
Danmark, der kæmper med røde tal. 

Vindmølleselskaberne i energivirksom-
hederne Trefor og Energimidt giver for 
eksempel ganske pæne overskud. Men der 
er en forskel. For hvor SE Blue Renewables og 
Vattenfall Vindkraft udelukkende har møl-
ler i Danmark, så strækker de to andre selska-
ber sig over flere lande, hvor forholdene for 
vindmølleejere ofte er bedre. 

Mikkel Abildtrup er direktør hos Energi-
midt Renewables, der både driver vindmøl-
ler og solcelleanlæg. Sidste år leverede Energi 

Renewables mere end en femdobling af 
bundlinjen, så overskuddet blev på 184 mio. 
kr., men det var ikke på baggrund af forret-
ningen i Danmark.

»Økonomien i vores danske vindmøller 
løber rundt. Renten er faldet sammen med 
elprisen, så vi har kunnet refinansiere vores 
lån. Det løber rundt, men heller ikke meget 
mere end det,« siger Mikkel Abildtrup. 

Energimidt Renewables har i stedet vendt 
blikket mod Tyskland, hvor støtten til vind-
møller ligger på omkring 60 øre per kilowatt-
time: cirka fire gange mere end markeds-
prisen i Danmark og cirka dobbelt så meget 
som landvindstøtten i Danmark. Oven i 
købet garanteres de tyske tariffer nogle ste-
der i tyve år, mens det i Danmark snarere er 
fem-syv år. 

»Langt den største del af vores portefølje 
er på tyske vindmøller, og det gør, at vores 
parker og vores overskud og underskud ikke 
er næt så hårdt eksponeret mod elprisen,« 
siger Mikkel Abildtrup.

»Det er klart, at man som investor ser, hvor 
man får den bedste forretning henne, og der 
kan man sige, at lige nu er Danmark ikke så 
attraktivt at sætte møller op i.«

En uholdbar situation

De ekstremt lave elpriser har skabt en virke-
lighed, hvor markedet ikke selv kan under-
støtte ny elkapacitet af nogen art. Hverken 
nye vindmøller eller et nyt kulkraftværk ville 
i dag kunne bygges uden subsidier, og det 
kan ikke blive ved, mener Vattenfalls danske 
landechef, Ole Bigum Nielsen:

»Situationen, som vi har i dag, er ikke 
holdbar på sigt. Der er ikke nogen, der kan 
overleve af at sælge strøm til 16 øre per kilo-
watttime,« siger han og appellerer til, at det 
politiske Danmark kommer i gang med tiltag 
til elektrificering af for eksempel varme-
området, så priser på el kan få et nøk op.

»Vores forhåbning og forventning er, at 
elpriserne finder et mere naturligt leje. Vi har 
på det seneste set en vending i priserne efter 
flere år, hvor de bare er gået sydpå, sydpå, 
sydpå,« siger Ole Bigum Nielsen.

»Det bliver bestemt ikke guld og grønne 
skove, og hvor man måske før havde elselska-
ber, som levede rimeligt godt af meget høje 
elpriser, så er den tid bestemt ovre. Der skal 
virkelig arbejdes for føden, der skal virkelig 
effektiviseres og optimeres overalt, hvor det 
er muligt, bare for at gøre det til en rimelig 
forretning, som det er muligt at overleve på.« 

Vindmøllernes sværvægtere
kæmper med store underskud
Røde tal. Lave elpriser har gjort livet hård for små mølleejere, men de store lider også. Danmarks to største 
vindmølleejere har fået store underskud i 2015, mens andre har fundet lykken og væksten i udlandet.
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Der skal virkelig 
arbejdes for føden, 

der skal virkelig effek-
tiviseres og optimeres 
overalt, hvor det er 
muligt, bare for at gøre 
det til en rimelig forret-
ning, som det er muligt 
at overleve på.
Ole Bigum Nielsen, 
Vattenfalls danske landechef 
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I den sydjyske by Brørup går Arne Schmidt 
og hans bestyrelse og barsler med en ny mil-
lioninvestering. Driftslederen for Brørup 
Fjernvarme vil gerne kunne levere så lave 
priser som muligt til de mange lokale varme-
kunder, der også er ejerne af det lille fjernvar-
meselskab. 

For at kunne gøre det vil han gerne inve-
stere et mindre millionbeløb i en ny varme-
kilde, og for Arne Schmidt står valget mellem 
en kedel, hvor der fyres med træflis, eller en 
eldrevet varmepumpe. Prismærket på de 
to muligheder er nogenlunde ens, men en 
række afgifter gør det dyrere at fyre med el 
end med træflis, der er fritaget for afgifter, så 
i skrivende stund er træfliskedlen det mest 
økonomiske valg.

Men Arne Schmidt tør ikke hive check-
hæftet op af lommen. Den forhenværende og 
nuværende regering har nemlig siden 2012 
arbejdet på en analyse af afgifter i energisek-
toren, og selv om den var lovet klar i efter-
året 2014, er den sidste halvdel af rapporten 
endnu ikke færdig.

»Både jeg og min bestyrelse sidder og 
trommer fingrene i bordet: Skal vi til højre, 
skal vi til venstre, eller skal vi ligeud? Vi 
venter på den afgiftsanalyse, for vi kan godt 
frygte, at vi investerer i en kedel fyret med 
træflis, og at der så kommer høje afgifter på 
træflis,« siger Arne Schmidt. 

Han og Brørup Fjernvarme er formentlig 
ikke de eneste, der sidder på nåle i den dan-

ske energibranche. Det er nemlig ikke noget 
særsyn, at lovgivning til sektoren er stærkt 
forsinket.

Ærlige datoer efterspørges

Berlingske har samlet en liste over lovtiltag, 
analyser og rapporter, som blot de sene-
ste par år er blevet lovet for siden at blive 
udskudt. 

Listen er lang, og det drejer sig om alt fra 
en ny strategi for Nordsøen, over timeafreg-
ning på el til en opdateret elspareordning, og 
det er ikke noget særsyn, at fastlagte deadli-
nes overskrides med et år eller mere. 

I energibranchen er frustrationerne store, 
og interesseorganisationen Dansk Energis 
direktør, Lars Aagaard, lægger heller ikke 
fingre imellem i sin kritik af de hyppigt 
udskudte tiltag. 

»Når man går sag for sag igennem, så over-
holdes de tidsplaner, som meldes ud, ikke. 
Vi kan roligt lægge et til to år oveni, og det er 
frustrerende for os,« siger han. 

»Om det er i privatlivet eller i en virksom-
hed, så er det generelt sundt, at man overhol-
der deadlines. Der går skår af troværdighe-
den, når man ikke overholder de frister, man 
har lovet. Det ville være bedre, hvis vi fik 
nogle ærlige datoer, som man havde tænkt 
sig at overholde i stedet for en deadline, som 
vi alle godt kan se ikke holder.«

For medlemmerne i Dansk Energi, der pri-
mært tæller elselskaber, bliver konsekvensen 
af lovforsinkelserne nogenlunde den samme 
som hos Brørup Fjernvarme: Man klapper 
investeringshesten.

»For vores medlemmer giver det en stra-
tegisk usikkerhed, så der opstår en vent-og-
se-holdning. Nogle gange vil man bare have 
en afklaring, også selv om man ikke kan lide 
den, bare det stopper usikkerheden,« siger 
Lars Aagaard.

Investeringerne udebliver

Hos Dansk Fjernvarme, der repræsenterer 
over 400 fjernvarmeproducenter, påpeger 
man de samme konsekvenser som hos 
Dansk Energi. 

Mange af medlemmerne står ifølge direk-
tør Kim Mortensen i samme situation som 
Brørup Fjernvarme, hvor man overvejer nye 
investeringer. 

»De ved, at de skal investere i varmepum-
per eller biomasseanlæg, men når ramme-
betingelserne er ukendte, er det med til at 
bremse investeringerne. Det er højst usikkert 
at foretage investeringer, og det kan i læng-
den blive dyrt for vores varmekunder,« siger 
Kim Mortensen. 

»Det er også en beslutning ikke at træffe 
en beslutning. Men når man ikke træffer 
nogen beslutning og kun taler om at gøre det, 
så skaber det meget stor usikkerhed.«

Berlingske har rakt ud til såvel Energi-, 
Forsynings-, og Klimaministeriet som til 
Energistyrelsen for at få en kommentar til 
kritikken fra de to interesseorganisationer.

Hos Energistyrelsen har man ikke ønsket 
at kommentere, mens ministeriet ikke har 
haft mulighed for at kommentere, da energi-, 
forsynings-, og klimaminister Lars Chr.
Lilleholt er bortrejst på ferie. 

Energilovgivning og vigtige analyser
er blevet forsinket i årevis 

Timeafregningen på el:skulle give 
elselskaberne mulighed for eksem-
pelvis at tilbyde lave priser på el om 
natten, når efterspørgslen er lav.
Oprindeligt skulle modellen have 
været indført i 2015, men det blev 
udskudt til 1. juli 2016. Energistyrelsen 
har netop meddelt, at den alligevel 
ikke kan håndtere regelsættet for én 
kundegruppe, de nettoafregnede 
solceller, og derfor har ingen kunde-
grupper endnu fået timeafregningen. 
Det er uklart, hvornår en løsning kan 
ligge klar. 
Foreløbig forsinkelse: 7 måneder. 

Afgiftsanalysen:blev bestilt i for-
bindelse med energiforliget i 2012. I 
efteråret 2014 lovede den daværende 
radikale klima- og energiminister 
Rasmus Helveg , at rapporten var lige 
på trapperne. Omkring halvdelen af 
rapporten blev offentliggjort i maj 
2016, mens den anden halvdel stadig 
mangler. 
Foreløbig forsinkelse: 21 måneder

Engrosmodellen:etablerede så at 
sige en butik med én indgang for dan-
ske elkunder, så man fremover kun får 
én regning for el. Ordningen er trådt i 
kraft med stor succes, men først efter 
flere udskydelser. Engrosmodellen 
skulle være klar 1. oktober 2014, men 
blev udskudt til 1. oktober 2015 på 
grund af IT-udfordringer. Blev derefter 
udskudt igen til 1. april 2016 på grund 
af SKATs bekymring for opkrævning 
af afgifter.
Samlet forsinkelse: 18 måneder

Nordsøen:er hårdt presset af 
faldende oliepriser og en aldrende 
infrastruktur, og olieselskaberne har 
længe råbt på en hjælpende hånd fra 
regeringen. Foreløbigt venter man 
dog på en analyse om den fremtidige 
strategi for olie- og gassektoren. 
Denne rapport var lovet i maj 2015, 
men har endnu ikke set dagens lys. 
Foreløbig forsinkelse: 13 måneder. 

Energispareordningen,:som den 
daværende regering besluttede at 
indføre i 2006, gjorde det muligt for  
virksomheder og private at søge 
om tilskud til energirenoveringer. 
Ordningen kostede to mia. kr. i 2015, 
og skulle opdateres i 2016, og en ny 
aftale skulle forhandles på plads. Det 
er endnu ikke sket.  
Foreløbig forsinkelse: 7 måneder

Elforsyningsloven:skal ændres, an-
befaler energireguleringsudvalget, og 
den nye lov skulle  efter planen være 
klar 1. januar 2017. Men i marts med-
delte ministeriet, at loven formentlig 
først vil ligge klar et år senere, altså 
1. januar 2018.
Foreløbig forsinkelse: 12 måneder

7, 13, 18 og 21 
måneder ... Her 
er en oversigt 
over de mange 
energiforsinkelser

FAKTA B

Mellem to stole . En række lovforslag, rapporter og analyser på energiområdet er  forsinket 
langt over  de udmeldte deadlines. I branchen  ryster man på hovedet over de mange over-
skredne frister, der bremser investeringer  og kan medføre prisstigninger hos kunderne. 

Hos Brørup Fjernvarme går man med overvejelser om, hvorvidt man skal investere i en ny kedel til flis, men alt er blevet sat i bero på grund af en forsinket analyse. 

»Både jeg og min bestyrelse sidder og trommer fingrene i bordet: Skal vi til højre, skal vi til venstre, eller skal vi ligeud?« fortæller driftsleder Arne Schmidt.
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