
 

 

Kære interessent i Sydvestsjællands Vindmøllelaug SSV2 I/S 
 

 

Afregning: 
Afregningen for kalenderåret 2015 vil blive udbetalt den 2. februar 2016. 

Der vil blive udbetalt 165 kr. pr andel. 

Hvis du vil følge med kvartal for kvartal, kan det gøres på vores hjemmeside under Resultat, link: http://www.ssv1.dk/ 

 

Året, der gik: 
På Sjælland var vindens energiindhold på 110-112 % af et såkaldt ”gennemsnitsår”. 

El produktionen fra SSV2 blev derfor også over vores budget, der var et gennemsnit af produktionen siden 2005. 

Produktion 2.324.358 kWh., mod budget 2.086.000 kWh, en stigning på 11,5 %. 

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

http://www.ssv1.dk/ 

 

Afregningspriser:  
Afregningspriserne på ”Nord Pool spot”, hvor EL-produktionen fra vindmøller handles, har været under pres hele året, med en 

faldende tendens. Afregningspriserne i 2015 har været de laveste i mands minde! 

De månedlige gennemsnitspriser har svinget fra 6,5 – 20,1 øre/kWh., med et gennemsnit på ca. 16,1 øre/kWh. 

Link til Nordpool: http://www.npspot.com/Market-data1/Elspot/Area-Prices/ALL1/Hourly/ 

 

Møllerne modtager de første 20 år et pristillæg på 0-10 øre pr. kWh, afhængig af spotmarkedsprisen. Max pris 36 øre/kWh. 

Produktionen har været afregnet på en puljeordning i 2015, hvor Vindenergi Danmark låser priserne for et kvartal af gangen. 

2015 er afregnet til i gennemsnit 30 øre/kWh, hvilket var under vores budget på 32 øre/kWh., et fald på 6 %. 

Vi har besluttet indtil videre at forblive i puljeordningen. 

Den faste pris for første kvartal 2016 er på 16,17 +10 = 26,17 øre/kWh. i puljeordningen, hvilket er lidt over den forventede 

spotpris. 

 

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

http://www.ssv1.dk/ 

 

Drift og vedligeholdelse: 
Begge vores Bonus vindmøller ved Jenstrup kører fortsat meget tilfredsstillende, men det forholdsvis lave omkostningsniveau vi 

havde budgetteret med, kunne ikke holdes. Der har været ekstra omkostninger til udskiftning af lejerne i den ene generator. 

De samlede vedligeholdelsesudgifterne beløb sig dermed til 9,3 øre/kWh. 

 

For at spare omkostninger, har bestyrelsen besluttet at ændre forsikringsdækningen af Jenstrup møllerne, således at vi nu kun 

har tegnet ansvar, brand og arbejdsskadesforsikring. Med denne ændring har vi sparet ca. 40.000,- kr. Besparelsen vil blive 

anvendt til forøgelse af vores reservekapital!  

  

Hvordan ser fremtiden ud: 
Vores 2 Bonus møller kører ganske tilfredsstillende, så på dette punkt er vi meget fortrøstningsfulde.   

De lave el-afregningspriser på spotmarkedet vil tilsyneladende ingen ende tage, men fortsætter med at falde! Det vi ser nu er en 

ren overlevelseskamp, der er simpelt hen for stor kapacitet i markedet. Situationen ændrer sig næppe, før de svageste el-

producenter må opgive, og smide håndklædet i ringen. Eller hvis fordelingen af det samlede energiforbrug omlægges, således at 

der anvendes mere el til bl.a. opvarmning, (decentrale kraftvarmeværker m.m.) og transport.  

Denne omlægning af det samlede energiforbrug kan ske via en regulering af energiafgifterne (primært en nedsættelse af el 

afgifterne). 

 

Til brug for selvangivelsen for 2015 bliver det u-reviderede regnskab lagt på vores hjemmeside primo februar 2016. 

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

Nøgletal til SKAT står til venstre på forside.  

Kræver PDF-reader, som kan downloades gratis her: http://get.adobe.com/dk/reader/   

 

Link direkte til regnskab: http://www.ssv1.dk/ssv2regnskab/2015%20regnskab%20ssv2.pdf 

 

Generalforsamlingen bliver afholdt i Centergården, Søndergade 28, Hyllinge, 4700 Næstved mandag d. 25. april 2015 kl. 19.30. 

 

Dagsorden, beretning og regnskab bliver udsendt til de enkelte andelshavere, minimum 14 dage før Generalforsamlingen. 
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Disse dokumenter vil ligeledes kunne ses på hjemmesiden primo marts måned under Sidste nyt link: http://www.ssv1.dk/ 

 

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 
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