
 ● Selv om el-priserne har væ-
ret lidt svingende, bliver der 
igen et fornuftigt afkast her i 
2015 til andelshaverne i Hvid-
ovre Vindmøllelaug I/S. De 
ganske gode økonomiske tal 
for møllens el-produktion i året 
2014, betyder således en udlod-
ning på 9 %, eller kr. 450,- til 
hver af de 10.700 andele.

- Produktionen for Hvidovre 
Vindmøllelaug 2014 endte med 
et flot resultat på 12.545.921 
kWh, oplyser formanden Erik 
Frølund-Thomsen. - Såle-
des opnåede vi en produktion 
på ca. 113 procent af den år-
ligt estimerede på 11.200.000 
kWh. At det har været et godt 
vindår afspejles i produktionen, 
og vindmøllen har i 2014 haft 
en rådighedsfaktor på ca. 97 
procent.

Ud over udbetalingen på kr. 
450,- pr. andel, vil bestyrelsen - 
som de foregående år - foreslå 
en henlæggelse på kr. 500.000 
til vedligeholdelseudgifter.

Prisen for el
Markedsprisen på el har 

gennem 2014 været ret kon-
stant omkring 22,4 øre/kWh 
svingende fra 19 til 28 øre/
kWh, - eksklusive kompensa-
tion for balance omkostninger.

I december måned ople-
vede  man negative elpriser, 

som påvirkede prisen med 0,5 
øre/kWh.

- Men for os kostede de ne-
gative el-afregningspriser dog 
ikke noget, da vi for 4. kvar-
tal havde tilmeldt os puljeord-
ningen hos Vindenergi.dk, be-
mærker Frølund-Thomsen. 
- Af samme årsag fik vi også 
en lidt højere afregningspris, så 
årsgennemsnittet nåede 22,7 
øre kWh. Hertil kommer vær-
dien af “Grønne Beviser” samt 
25 øre/kWh i opstartstilskud, 
hvilket betyder, at vi ender med 
en samlet pris på 50,2 øre/kWh 
for den producerede el.

- I fremtiden vil vi ikke blive 
“straffet”, selv om vi melder 
os ud af puljeordningen, da vi 
har lavet en aftale med DONG 
Energi om at afbryde møllerne 
i perioder med negative elpri-
ser.

Formanden oplyser i øvrigt 
at opstartstilskuddet ophører 
om ca. 1½ år, når man har nået 
en produktion på 79.200.000 
kWh, hvorefter prisen udeluk-
kende baseres på markedspri-
sen på el-børsen i Oslo.

Der er indkaldt til interes-
sentskabsmøde i Hvidovre 
Vindmøllelaug torsdag den 19. 
marts kl. 19.00, - med indskriv-
ning fra kl. 18.00 - i teatersalen 
i Frihedens Idrætscenter.   

mads-

Hvidovre Vindmøllelaug:

Igen penge til 
andelshaverne
Et godt vindår, hvor man havde garderet sig 
mod svingende el-priser

Erik Frølund Thomsen ved vindmølle


