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1. Introduktion
Dette papir er et led i en undersøgelse af placeringsmuligheder for vindmøller i Køge
Kommune. Denne undersøgelse handler om placering af vindmøller på den kommende
Nordmole ved Køge Havn.
Der har tidligere været udviklet et projekt for molen. Et lidt større projekt end der foreslås
her. Der er tidligere udarbejdet et forslag til Kommuneplanstillæg, Lokalplan og VVM
for placeringen af fire møller på både nordmolen (3 møller) og på sydmolen (1 mølle). Se
oversigten nedenfor

Ideen med dette forslag er at genvurdere projektet med udgangspunkt i færre møller,
nemlig kun tre møller på Nordmolen på de aktuelle økonomiske vilkår. I det tidligere pro-
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jektforslag blev der regnet på 3-6 møller. I øvrigt henvises der til den tidligere nævnte
meget grundige undersøgelse.1
I denne fesibility analyse har vi valgt færre møller (kun på Nordmolen) og vurderet forskellige møllestørrelser, som samlet set betyder en reduktion af de især negative miljøeffekter, som blev belyst i den nævnte VVM, bl.a. i relation til støj og lysglimt. Den nærværende undersøgelse omfatter tre forskellige mulige mølleprojekter i på Nordmolen,
som indeholder følgende tre alternativer:
• Tre vindmøller med en højde på 125 meter (normal afstandskrav på 500 meter) med en
samlet kapacitet på 10,35 MW. Se bilag 1.
• Fire vindmøller med en højde på 150 meter (normal afstandskrav på 600 meter) med
en samlet kapacitet på 10,35 MW. Se bilag 2.
• To vindmøller med en højde på 150 meter (normal afstandskrav på 600 meter) med en
samlet kapacitet på 10,8 MW. Se bilag 3.
Det bemærkes at alle de forslåede projekter opfylder afstandskravet til bebyggelse, hvor
kravet er 4 gange møllehøjden.

2. Anlægsinvesteringer og økonomi i de tre mølleprojekter
I bilag 1-3 er der gennemført en række beregninger på de tre ovenfor nævnte mølleprojekter.
De vigtigste forudsætninger og resultaterne kan sammenfattes i følgende tabel:

Note: *) Driftsresultatet er beregnet som gennemsnitsdriftsresultat over hele møllernes levetid, og beregnet i faste priser. Det faktiske driftsresultat vil se anderledes ud, især i
begyndelsen som følge af tilskudssystemets indretning (bl.a. tidsbegrænset tilskud i
de første 6.600 driftstimer). Beregningen i faste priser betyder også, at inflationsgevinsten ikke er indregnet.
**) Produktion/anlæg er en indikator for kapitaleffektivitet, idet den udtrykker forholdet mellem investering i millioner kr. i forhold til den årlige produktion i MWh.

1

Jvf. Lokalplanforslag 1039 for vindmøller på Køge Havn, Kommuneplantillæg nr. 12 samt VVMredegørelse; Køge Kommune, september 2013. I materialet er indeholdt følgende dokument:
VVM-redegørelse og miljøvurdering. Vindmøller på Køge Havn; Køge Kommune, Juni 2013.
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Oversigten viser, at den bedste økonomi opnås ved at opstille de høje møller på 150 meter i
projekt 2. De lavere møller giver mindre økonomi; det gælder både projektforslaget med de
tre Vestas møller i bilag 1 og de tre Siemens møller i bilag 3.
Det vigtigt nøgletal til vurderingen af vindmølle-projektet er, hvor meget energi, der bliver
produceret pr. anlægskronerne. Det andet projekt (bilag 2) er ubetinget det bedste projekt
med forventet 393 MWh pr 1 million kroner i investering. Det tredje projekt (Siemens møllerne) er næstbedst med 301 MWh pr én million investeret kroner. For det første projekt
(bilag 1) er produktionen kun 278 MWh pr investeret million.
Møllerne har en levetid på 20-25 år. Der kan være stor usikkerhed om afregnings- og tilskudsvilkår så langt frem. Men man skaffer sig den bedste basis for at modstå negative udviklinger ved at vælge projekter med størst mulig ydelse pr. investeret kroner.

3. Risikovurdering
Der er i bilag 1-3 foretaget en risikovurdering i forhold til følgende parametre: Levealder/afskrivningsperiode, anlægssum, ydelse og markedsafregningsprisen. Risikovurderingerne
viser generelt, at de forskellig risici er godt afdækket. I forhold til de tre projekter er der en
rimelig afdækning af risikoen for henholdsvis afkortet afskrivning, forhøjet anlægssum og
faldende ydelser, som alle er forhold, der kan tages højde for ved anlæg og drift af møllerne.
Helt det samme er ikke tilfældet for markedsafregningsprisen (spotmarkedsprisen). Prisen på
spotmarkedet er en afgørende faktor for fastsættelse af den indtægt, som vindmølleprojektet
kan regne med.
Uheldigvis har spotmarkedsprisen bevæget sig nedad over de seneste år - det er tilfældet for
både spotmarkedsprisen i det Vestdanske område (Fyn, Jylland mv.) og for det Østdanske
område (Sjælland med øer). For det Østdanske område kan det belyses med oversigten nedenfor:
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Tallene er baseret på markedsdata fra Energinet.dk. Figuren viser, at markedsafregningsprisen (spotmarkedsprisen) er faldet fra 42 øre i 2010 til knap 18 øre i de første måneder i
2016. Der er således tale om et fald på godt 58% fra 2010 til de første måneder af 2016. I
bilag 4 er der redegjort nærmere for udviklingen.
Figuren viser også, at nulpunktet på projekt 1 er på 16,72 øre pr. kWh. Med de bestående
tilskudsordninger vil mølleprojektet gå i nul, hvis afregningspriserne falder til et årligt gennemsnit på 16,72 øre pr. kWh. Det er en pris, som er relativ tæt på den aktuelle markedspris
i begyndelsen af 2016 på 18,09 øre pr. kWh (på figuren er det afrundet til 18 øre pr. kWh).
Projekt 2 (tre Vestas møller på 3,45 MW) er ubetinget det projekt, som giver den største
sikkerhed, idet dette projekt kan tåle en markedspris, der går helt ned på 11,58 kr. pr. kWhprojekt 2 er på 16,31 øre pr. kWh. Projekt 3 med 16,15 øre pr. kWh afregningspris er lidt
bedre end det første projekt.
Usikkerheden om udviklingen af markedsafregningspriserne over de kommende år betyder,
at det er relevant at øge opmærksomheden på de andre risiko-parametre, hvor især ydelse og
anlægssum, herunder årlig produktion i forhold til anlægssum kan være vigtige parametre.

4. Kort sammenfatning
Uanset den faldende markedsafregningspris kan der foreløbig sammenfattes følgende: Der
er en god økonomisk/teknisk sammenhæng i alle de tre foreslåede projekter. Det vil alle
kunne løbe rundt. Det andet projekt med tre store møller på 150 meter på tilsammen 10,35
MW kapacitet er det projekt, der giver den største sikkerhed – både på kort og på lang sigt.

5. Bilagsoversigt
Bilag 1: Molen i Køge Havn – tre møller på 125 meter, side 5
- Projektforslag – udgifter og indtægter, side 5-6
- Risikovurdering, side 6

Bilag 2: Molen i Køge Havn – tre møller på 150 meter, side 7
- Projektforslag – udgifter og indtægter, side 7-8
- Risikovurdering, side 8

Bilag 3: Molen i Køge Havn – tre møller på 150 meter, side 9
- Projektforslag – udgifter og indtægter, side 9-10
- Risikovurdering, side 10

Bilag 4: Udvikling i markedspriser, side 11
Bilag 5: Oversigt over den anvendte mølletype, side 12
- Vestas mølle på 3,45 MW med en totalhøjde på 125 meter, V112-3.45 MW

Bilag 6: Oversigt over den anvendte mølletype, side 13
- Vestas mølle på 3,45 MW med en totalhøjde på 150 meter, V136-3.45 MW

Bilag 7: Oversigt over den anvendte mølletype, side 14
- Simens mølle på 3,60 MW med en totalhøjde på 140-150 meter.
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Bilag 5: Oversigt over de anvendte mølletyper
Møllen på 125 meter totalhøjde (navhøjde på 69 meter)
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Bilag 6: Oversigt over de anvendte mølletyper
Møllen på 150 meter totalhøjde (navhøjde på 82 meter)
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Bilag 7: Oversigt over de anvendte mølletyper
Møllen på 150 meter totalhøjde (navhøjde på 80-90 meter)
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