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Forventet havvindmøllestøtte i 2022 og frem 
 

I dette notat giver Green Power Denmark en forklaring på og bud på, hvordan de forventede 

støtteudgifter til havvind bliver i de kommende år. 

 

Baggrund for analysen 

Anholt, Horns Rev 3 og Kriegers Flak har alle en fast afregningspris (Contract-for Difference 

eller CfD) støtteordning på hhv. 1051, 770 og 372 kr./MWh. Det indbefatter, at 

havvindmølleoperatoren får en fastsat minimumspris for produceret el. Hvis elspotprisen er 

lavere end afregningsprisen, dækker staten differencen. Men CfD’en er ikke to-vejs på 

traditionel vis men derimod en-vejs, hvor betalingerne kun kan gå en vej nemlig fra staten til 

ejer af vindmølleparken. Til gengæld modregnes parkerne, når elprisen er højere end 

afregningsprisen. Det gøres ved, at de modregnes i fremtidige støtteberettigede timer. De 

betaler altså ”tilbage til staten” ved at opgive timer, hvor de ellers kunne få støtte i normale 

tider.  

 

Hidtil har spotpriserne fluktueret op og ned men hovedsageligt ligget under parkens 

afregningspriser, og derfor er havvindmølleparkerne ikke blevet modregnet i deres støtte i et 

betydeligt omfang. I slutningen af 2021 og i det meste af 2022 har spotpriserne været 

systematisk over afregningspriserne på Anholt, Horns Rev 3 og Kriegers Flak. Når det sker, 

bliver modregningen større og større. 

Gennemgående kalder vi modregningen for negativ saldo, og når modregningen bliver større, 

kalder vi det, ”ophobning af negativ saldo". Havvindmølleparken ophober en gæld af mistede 

fremtidige støttekroner, der først skal betales, før den kan modtage støtte igen. 

 

Spotprisernes udvikling  
Elpriserne startede med at vokse i anden halvår af 2021. Førhen var spotprisen ca. 300-400 

kr./MWh mod nu 1.000 kr./MWh, jf. Figur 1. I den kolde vinter steg priserne igen på ny og 

varierede mellem 1.000-2.000 kr./MWh.  Efter en periode, hvor spotpriserne begyndte at dale, 

steg de eksplosivt, da Rusland invaderede Ukraine i februar. Siden har krigen dirigeret priserne. 

Senest i august og september 2022 er spotpriserne steget til nye højder på 3.000-4.000 

kr./MWh. 
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Figur 1 | Elspotprisen i DK1 samt afregningspriser Anholt og Horns Rev 3 fra 

2021-2022(10) 
Enhed: kr./MWh (time) 

  

 

  

Note: Data går til og med d. 8/10 2022 kl.17:00 

Kilde: Energinet og Energistyrelsen 

  

 

Ophobning af negativ saldo i 2022 
Vi anvender timebaseret data på vindproduktion for de enkelte havvindmølleparker, 

spotpriser i DK1 og DK2 og afregningspriserne til at beregne den faktiske udbetalte støtte på 

Anholt, Horns Rev 3 og Kriegers Flak i 2022. Samtidig kan vi beregne den akkumulerede 

ophobning af negativ saldo1. Resultaterne pr. havvindmøllepark er præsenteret i figurer 2, 3 og 

4 herunder. Datakilder er hhv. ENTSO-E og Energinet. 

 

Figurerne viser metoden, illustrativt. I timer hvor spotprisen (DK1 for Anholt og Horns Rev 3) er 

over afregningsprisen på havvindmølleparken ganges differencen med produktionen fra den 

enkelte havvindmøllepark i samme time.  Denne størrelse kan både være positiv (ophobning af 

negativ saldo) eller negativ (støtte). Figurerne herunder viser den akkumulerede ophobning af 

negativ saldo. Bemærk at figurerne starter fra forskellige perioder. Det skyldes timingen for, 

hvornår ophobningen faktisk sker. 

 

For Horns Rev 3 og Kriegers Flak er de allerede gået ind i 2022 med betydelig ophobet negative 

saldi. Dermed har de ikke modtaget nogen støtte i løbet af 2022. Anholt har derimod den klart 

højeste afregningspris på 1051 kr./MWh. Derfor ophober den gradvis en lavere negativ saldo 

end de to andre havvindmølleparker. Vores beregninger viser, at Anholt forventeligt modtager 

i omegnen af 88 mio. kr. i støtte i de første måneder af 2022.  

 

 

 

 
1 Beregninger er d.15.09.2022 bekræftet af faktiske saldo tal oplyst fra Energistyrelsen for perioden 01-01-2022 til 01-

08-2022. Green Power Denmark vurderer på denne baggrund, at metoden er valid. 
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Figur 2 | Anholts ophobning af negativ saldo samt timevis bidrag til negativ saldo fra 01-10-2021 til 

08-10-2022 
Enhed: Mio. kr. 

  

 

  

Kilde: Energinet, ENTSO-E og Energistyrelsen samt egne beregninger 
Note: I timer hvor spotprisen er over afregningsprisen ganges denne med produktionen fra den enkelte havvindmøllepark (fra ENTSO-E) i timen. Det er 
de mørkegrønne linjer på figuren, og vises i mio. kr. på højre akse. På venstre akse vises den akkumulerede, opsparede negative saldo (det blå skrævede 
område). Hvis spotprisen er under afregningsprisen ”æder” dette den negative saldo op – indtil den er gået i nul – og herefter udbetales der støtte til 
havvindmølleparken. Det svarer til de timer, hvor der hverken er en mørkegrøn linje eller et blåt område. Spotprisen er fra Energinet, produktionen er fra 
ENTSO-E og afregningspriserne findes på Energistyrelsens hjemmeside. Resterende er beregninger fra Green Power Denmark. 

  

 

 

 

 

 

 
Figur 3 | Horns Rev 3 ophobning af negativ saldo samt timevis bidrag til negativ saldo fra 01-

10-2021 til 08-10-2022 
Enhed: Mio. kr. 

  

 

  

Kilde: Energinet, ENTSO-E og Energistyrelsen samt egne beregninger 
Note: Se note i Figur 2. 

  

 

 



 

 4 

 

 
Figur 4 | Kriegers Flak ophobning af negativ saldo samt timevis bidrag til negativ saldo fra 05-05-

2021 til 08-10-2022 
Enhed: Mio. kr. 

  

 

  

Kilde: Energinet, ENTSO-E og Energistyrelsen samt egne beregninger 
Note: Se note i Figur 2. 

  

 

 

Figur 2-4 viser, at ved 8-10-2022 (seneste data) har vi beregnet, at de negative saldi vil være 

hhv. 477, 819, 1.716 mio. kr. for Anholt, Horns Rev 3 og Kriegers Flak. Disse er gengivet i Tabel 

1 nedenunder. 

 

 

 

 

 

Tabel 1 | Opsamling af negativ saldo på forskellige tidspunkter i 2022 

  Enhed Anholt 
Horns 
Rev 3 

Kriegers 
Flak Kilde Note 

Negativ 
saldo  
pr. 1-8 2022 

Mio. kr. 174 425 1.192 
Energistyrelse
n (faktiske tal) 

Faktisk opgørelse 

Negativ 
saldo pr.  
08-10 2022 
(17:00) 

Mio. kr. 477 819 1.716 

Green Power 
Denmark pba. 
Energinet og 

ENTSO-E 

Regnemetode kommer frem til 
nær samme faktiske tal i 1-08 

Estimeret 
saldo  
ultimo 2022 

Mio. kr. 955 1.490 2.866 
Green Power 
Denmark pba. 
Forwardpriser 

Forwardpriser på dataportalen 
SysPower viser danske 

forwardpriser på ca. 300-400 
EUR/MWh i november og 

december. Det svarer til ca. 2.600 
kr./MWh i gennemsnit, hvilket er 
anvendt for spotpris for resten af 

året 
Kilde: Energinet, ENTSO-E og Energistyrelsen samt egne beregninger 
Note: ”Negativ saldo pr. 1-8 2022” stammer fra en faktisk opgørelse Energistyrelsen har oplyst overfor Green Power Denmark. Denne 
kommer vores metode meget tæt på. Anden række opsummerer vi den forventede saldo i 8-10 2022. Sidst er den samlede forventede 
saldo i ultimo 2022. Denne tager udgangspunkt i række 2 og anvender en gennemsnitsspotpris på 2.600 kr./MWh på en forventet 
produktion for den resterende periode.  
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For at beregne et endelig tal for ultimo 2022 mangler vi perioden mellem 08-10 2022 17:00 og 

31-12-2022. Den ophobede saldo i slutningen af 2022 afhænger af den faktiske udvikling af 

spotpriserne. F.eks. har elpriserne i starten af oktober været relativt lave, hvilket giver 

anledning til stagnering eller fald i den (negativ) saldo. Det ses også i figur 2-4.  

 

Omvendt viser forwardpriser, at markedet forventer markant højere priser mod vinteren, når 

både el- og gasforbruget stiger. I uge 40 og 41 har forwardpriserne været mellem 300-400 

EUR/MWh for elprodukter i november og december.  

 

Green Power Denmark vurderer på baggrund af seneste markedsforventninger, at den 

negative saldo vil være hhv. 955, 1.490 og 2.866 mio. kr. for Anholt, Horns Rev 3 og Kriegers 

Flak i udgangen af 2022, jf. Tabel 1.  

 

Forventet havvindstøtte mod 2033 med afsæt i negative saldi i 2022 
For at beregne den forventede støtte af VE-udgifter på finansloven anvender Finansministeriet 

den seneste elprisprognose som vurderet af Energistyrelsen. Når priserne i løbet af året enten 

stiger eller falder, så ændrer den forventede udgift sig. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 

er i løbet af 2021 og 2022 blevet adspurgt om dette flere gange.  

 

Der er tale om en priseffekt, der ændrer forventede udgifter. Men der er samtidigt en anden 

effekt. Nemlig at store negative saldo i ét år overvælter i de kommende år. Det er dét, vi 

forsøger at beregne herunder, en saldoeffekt. Med afsæt i den forventede negative saldo for 

2022, kan vi estimere den forventede støtte fra 2023-2030 for hver park.  

 

Som grundforudsætning anvender vi den samme elprisprognose, der er anvendt i forslag til 

finanslov 2023. Metoden er, at den gennemsnitlige spotpris vægtes med en downlift grad på 

vindproduktion2. Det giver en havvindpris. Havvindprisen fratrækkes afregningsprisen. 

Differencen ganges med den forventede årlige produktion pr. havvindmøllepark. Tabel 2 viser 

beregningen for Horns Rev 3. 

 

Rækken ”Støtte (hvis der ikke var en negativ saldo)” viser støtten i fravær af en ophobet negativ 

saldo. Med elprisprognosen forventer vi ikke støtte til Horns Rev 3 i 2023 – faktisk, at den 

negative saldo stiger med 84 mio. kr. Rækken ”Negativ saldo (negative værdier er støtte)” 

angiver den løbende negative saldo med afsæt i, at Horns Rev 3 står til at have en saldo på 1.490 

mio. kr. 01-01-2023, jf. Tabel 1. 

 

Den sidste række opsummerer den årlige forventede støtte, når den negative saldo er blevet 

”ædt op”. Beregningen viser, at Horns Rev 3 først forventes at have tilbagebetalt hele sin 

negative saldo i løbet af 2026. I årene 2022-2025 forventer vi altså ingen støtte til parken med 

nuværende elprisprognose. 

 

 

 

 

 

 
2 Downlift skyldes, at havvindmøllerne i gennemsnit producerer mest, når spotprisen samtidigt er lavest. 
Downlift procenten stammer fra samme elprisprognose. Derfor har havvind en lavere gennemsnitspris 
end den gennemsnitlige spotpris. 
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Tabel 2 | Forventet udgifter til støtte til Horns Rev 3 med seneste prognoser og negativ 

saldo i 2022 

  2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Spotpris i FFL23 (kr.MWh) 1043 600 590 590 580 570 540 480 

Downlift havvind i DK1 (%) 22% 22% 20% 22% 24% 26% 28% 29% 

Havvindpris (kr./MWh) 817 470 470 460 440 420 390 340 

Difference til afregning (kr.MWh) 47 -300 -300 -310 -330 -350 -380 -430 

Årlig produktion (MWh) 
178948

0 
178948

0 
178948

0 
178948

0 
178948

0 
178948

0 
178948

0 
178948

0 

Støtte (hvis der ikke var en negativ 
saldo)* 

84 -537 -537 -555 -591 -626 -680 -769 

Fuldlasttimer med støtte (primo) 33642 29242 24842 20442 16042 11642 7242 2842 

Fuldlasttimer med støtte (ultimo) 29242 24842 20442 16042 11642 7242 2842 -1558 

Negativ saldo (Negativ værdier er 
støtte)** 

1574 1037 501 -54 -645 -1271 -1951 -2448 

Endelig beregnet støtte  0 0 0 -54 -591 -626 -680 -497 

Kilde: Green Power Denmark på baggrund af FFL23, Energistyrelsen og egne beregninger 
Note: Spotpris downlift og havvindspris er fra Energistyrelsen og anvendt i FFL23. Årlig produktion er fra AF21. 
Afregningsprisen for Horns Rev 3 770 kr./MWh. Tabel 1 viser, at vi regner med en negativ saldo på 1.490 mio. kr. i 01-
01-2023. *Denne række viser støtte, hvis der ingen negativ saldo var i mio. kr. **Denne række viser den samlede 
negative saldo i året. Hvis værdien er negativ, er saldoen gået i nul, og der udbetales støtte. Den nederste række 
opsummerer den forventede støtte. 
 

Beregninger er også lavet på Anholt og Kriegers Flak med samme forudsætninger (KF22 for år 

efter 2030). Differencekontrakterne har for de tre parker en varighed, ofte omtalt som en 

støtteperiode, på en vis produktionsmængde benævnt 50.000 fuldlasttimer svarende til typisk 

10-12 års produktion. I Tabel 3 kan man se vores forudsætninger om fuldlasttimer.   

 

Tabel 3 | Forudsætninger om fuldlasttimer pr. havvindmøllepark 

 Anholt Horns Rev 3 Kriegers Flak 

Hvornår forventes støtten at ophøre Medio 2024 2029/2030 2032/2033 

Årlige forventede fuldlasttimer 4.550 4.400 4.250 

Hvor mange fuldlasttimer er kørt til 
og med 2022 

42.017 16.366 6.870 

Hvor mange støtteberettiget timer er 
tilbage efter 2022? 

7.983 33.634 43.130 

Kilde: Green Power Denmark på baggrund af Energistyrelsens AF21 og Stamdataregister 
Note:  

 

 

Specifikt på Anholt 
For Anholt forventes den støtteberettigede produktion at udløbe i midten af 2024. Den 

ophobede negative saldo i 2022 og 2023 for Anholt kan derfor komme til at betyde, at 

havvindmølleparken ikke kommer tilbage i støtten igen.  

 

Vi har lavet samme tilgang som i Tabel 2 med Anholt. Her finder vi, at Anholt vil modtage ca. 

250 mio. kr. i støtte i løbet af 2024 inden deres fuldlasttimer er opbrugt. Men dette afhænger 

af den gennemsnitspotpris, der kommer til at være i 2023 og 2024.  

 

F.eks. er den gennemsnitlige spotpris 1.043 kr./MWh i 2023 i forslag til Finanslov 2023. Kigger 

man på nuværende forwardpriser ser dette umiddelbart lavt ud. Sætter vi i stedet 

gennemsnitsprisen til blot 1.250 kr./MWh går støtten i nul for Anholt i 2024.  
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Med andre ord, er der betydelig sandsynlighed for, at Anholt ikke kommer tilbage i støtten 

igen, mens det omvendt heller ikke er et usandsynligt scenarie, at parken vil modtage en vis 

støtteudbetaling i 2024. Det afhænger alt sammen af den faktiske udvikling i elprisen. 

 

Specifikt på Kriegers Flak  

Kriegers Flak har den klart laveste faste afregningspris, og samtidigt den største produktion. 

Derfor ophober parken store beløb. Vi har lavet en række alternative prisforløb for at tjekke 

udviklingen i den resulterende negative saldo, jf. Tabel 4. 

 

Tabel 4 | Saldo for Kriegers Flak ved forskellige prisscenarier frem mod 2033 

 

2023 2024 2025 2026 

 

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Spotpris i baseline (kr./MWh) 1043 600 590 590 
 

580 570 540 480 371 367 373 

Negativ saldo ultimo i baseline  
(mio. kr.) 

 4.067   4.319   4.545   4.745  
 

 4.869   4.915   4.859   4.596   4.177  3.751   3.335  

Alternativt prisscenarie 1 1.043 450 300 300 
 

300 300 300 300 300 300 300 

Alternativ negativ saldo 1 4.067 4.319 3.963 3.595 
 

3.197 2.769 2.312 1.789 1.267 744 222 

Alternativt prisscenarie 2 1.043 429 421 421 
 

414 407 386 343 265 262 267 

Alternativ negativ saldo 2  4.067   3.973   3.862   3.732  
 

 3.546   3.306   2.993   2.532   1.959   1.382   811  

Alternativt prisscenarie 3 1.043 450 400 200 
 

200 200 200 200 200 200 200 

Alternativ negativ saldo 3  4.067   4.016   3.862   3.298  
 

 2.713   2.109   1.486   818   151   -516 -615 

Alternativt prisscenarie 4 1.043 450 400 300 
 

250 250 250 250 250 250 250 

Alternativ negativ saldo 4  4.067   4.016   3.862   3.494  
 

 3.003   2.486   1.946   1.351   756   161   73  

Kilde: Green Power Denmark  
Note: Downlift er fastholdt i alle scenarier. Elprisscenarie 1 bliver spotten 450 i 2024 og 300 kr./MWh efter 2024. I 
scenarie 2 er udviklingen skaleret ned med 40% efter 2023. I scenarie 3 bliver spotprisen 450 kr./MWh i 2024, 400 
kr./MWh i 2025, og 200 kr./MWh efter 2025. I scenarie 4 er tendensen den samme, men lavere i niveau.  

 

I baseline scenariet er den negative saldo fortsat over 3 mia. kr. i 2032-2033, hvor parken står til 

at have opbrugt alle dets støttetimer. Prisscenarie 3 er det scenarie, hvor den gennemsnitlige 

spotpris falder til 200 kr./MWh permanent fra 2026-2033. I dette scenarie kommer Kriegers Flak 

tilbage i støtten med en forventelig støtte på omtrent 500 mio. kr.  

 

I de andre 3 scenarier får Kriegers Flak ikke støtte. Scenarie 3 vurderes som ret usandsynligt 

eftersom, at spotprisen historisk aldrig har været så lav i så lang tid førhen. På denne baggrund 

vurderer Green Power Denmark, at der er meget stor sandsynlighed for, at Kriegers Flak aldrig 

mere vil få støtte. 

 

Forventede besparelse ift. budgetterede offentlige udgifter 
 

Spørgsmålet er så, hvor meget staten sparer i udgifter til støtte, i forhold til hvad der er 

budgetteret? Tabel 5 opsummerer de seneste prognoser via blandt andet forslag til finanslov 

2023.  Tabel 6 opsummerer dernæst den forventede støtte beregnet af Green Power Denmark 
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med udgangspunkt i overstående tilgang som medtager effekten af negative saldi. Og tabel 7 

viser differencen eller den forventede besparelse i forskellige tidsrum.  

 

Den største besparelse er i 2022 på forventeligt 1,5 mia. kr. Kigger vi fremadrettet mellem 

2023-2030, estimerer vi en yderligere besparelse på ca. 2,5 mia. kr. Bemærk at tallene fra 

2027-2030 ikke knytter sig til en sammenligning med finansloven.  

 

Vi understreger også, at der fortsat, er usikkerheder i udviklingen i elprisprognosen, der i sidste 

ende vil ændre resultaterne. De store ophobninger af negativ saldo giver dog en vis sikkerhed 

på den korte bane, og i forhold til Kriegers Flak, hvor den lave budpris betyder at elpriserne 

skal være kontinuerligt lave for at parken igen vil få udbetalt støtte jf. Tabel 4. 

 

Tabel 5 | Forventet udgifter til støtte til udvalgte havvindmølleparker fra 2022-2030 

Enhed: Mio. kr.  

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Anholt 29.25.22.12 1064 441 273             

Horns Rev 3 29.25.22.13 526 0 527 517 525 642 645 663 546 

Kriegers Flak 29.25.22.14 0 0 0 0 0 98 96 117 136 
Kilde: Forslag til Finanslov 2023 og https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/kef/spm/482/svar/1809257/2446664.pdf 
Note: FFL23 går kun til 2026. Resterende er baseret på et ministersvar fra KEF. Anholt modtager ikke støtte efter 2024. 

 

Tabel 6 | Forventet udgifter til udvalgte havvindmølleparker fra 2022-2030, Green Power 

Denmark 

Enhed: Mio. kr. 

  2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Anholt 29.25.22.12 88 0 267            

Horns Rev 3 29.25.22.13 0 0 0 0 54 590 626 680 497 

Kriegers Flak 29.25.22.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kilde: Green Power Denmark   
Note:  

 

Tabel 7 | Forventet besparelse i forhold til forslag til Finanslov 2023 mv. 

Enhed: Mio. kr.  

  2022 2022-2026 2022-2030 2023-2030 

Anholt 29.25.22.12 976 1.423 1423 447 

Horns Rev 3 29.25.22.13 526 2.041 2143 1617 

Kriegers Flak 29.25.22.14 0 0 447 447 

Samlet 1.502 3.464 4.013 2.511 
Kilde: Green Power Denmark   
Note: Tabel 6 minus Tabel 5. 
 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Jonas Westphal Rasmussen 

ckn@greenpowerdenmark.dk 

Dir. tlf. +45 23 32 68 29 

 

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/kef/spm/482/svar/1809257/2446664.pdf

