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Virkemåde – nettilsluttede anlæg
• Panelerne producerer jævnstrøm/spænding

• Inverteren konverterer til vekselstrøm/spænding

• Elektriciteten der ikke bruges samtidigt sælges 
til nettet
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1 kWp producerer ca. 950 kWh årligt i Danmark



Tagintegreret

• Taber  5% på grund af opvarmning

• Ydelse falder ½ % pr. grad øget varme





Rammebetingelser
• Timebaseret afregning (gr. 2)

• Det el man bruger i den samme time, som det er produceret, trækkes 
fra elregning (altså fuld pris). Resten sælges på markedsvilkår. 
• afgift
• Skal søges i forvejen
• Sikker på, at der faseudlignes
• Søges hos ENS

• Øjebliksafregning

Skal ligge på matriklen – men søg dog byggetilladelse, hvis det ikke 
placeres på bygning



Salgspris solcelle-el

• Anlæg 2019: fra 11 – 29 øre pr. kWh hos få selskaber (Abonnement 15 
kr/måned) 

• Elproduktion på solceller koster ca. 60 – 70 øre pr. kWh

• Brug så meget af produktionen selv – (varmepumpe, brugsvand..dvs. 
ikke for stort anlæg)

• Tilpas forbruget selv – elbil, fleksibilitet mm.



Solcelleanlæg i Danmark producerer ca. 950 kWh pr. kWp



• Værdi egetforbrug: 2,20 kr pr. kWh x 922 kWh = 2.028 kr.

• Værdi salg: (1740 kWh – 922 kWh) x 0,25 kr. = 205 kr. 

• Samlet i årlig indtjening: 2.028 kr – 205 kr – 1.000 kr (Afgift)= 1.232 kr. 



Produktion og forbrugsdata

• Solcelleproduktion 30 kWh pr. solskinsdag (6 kW anlæg)

• Dagsforbrug – el 11 kWh i gennemsnit (4000 pr. år –mindre om 
sommeren)

• Brugsvand – ca. 6 kWh (2000 kWh/år)

• Dvs. overskuds-el på solskinsdage



Simpel økonomiberegning pr kWh lager

Varmt vand Batteri Betongulv

Størrelse 200 liter 5 kWh 100 m2

Udnytteligt el-optag pr. cyklus kWh 3 kWh 4 kWh 15 kWh

Ekstra investering pr. kWh lager kr. 1.333 kr. 5.000 kr. 267 kr.

Levetid år 15 år 12 år 30 år

Antal årlige cykler 250 cyklus 250 cyklus 150 cyklus

Total cykler i levetid 3.750 cykler 3000 cykler 4.500 cykler

Kr./kWh optaget el 0,36 kr./kWh 2,08 kr./kWh 0,06 kr./kWh



Baggrund

• Vedvarende energi skal klare vores el-forsyning (og andet energi)

• To problemer/udfordringer ved vedvarende energi:
• Lagring 

• Lav temperatur af varmekilde

Vi lagrer sol-celle-produceret elektricitet

i batterier og varmepumpe

Før brugte man el-nettet som ”lager” 

Forskel på købs- og salgspris skal betale lagringen

Dvs. ca. 2 kr. pr. kWh for nye solcelleanlæg



Derfor eksperimenter med lagre



Udnyttelse af sol-celle-elektricitet i batterier og varmepumpe i énfamiliehus
Projektet er støttet af Elforsk

udført af Teknologisk Institut,              Lithium Balance             og Nilan A/S
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 430 liter der hæves 10 grader= 

 Q = M*Cp*dT = 430 kg * 4,186 kJ/kgK * 10 K = 18000 kJ 5,0 kWh varme

 Gulvets masse = 2300 kg/m3 * 0,1m*100m2 = 23000 kg = 

 Q = M*Cp*dT = 23000 * 2,38 kJ/kgK * 3 K = 164220 kJ = 45,6 kWh varme

 Fleksibelt elforbrug med VP vil være 15-20 kWh/cyklus

(Med virkningsgrad (COP) på ca. 3 på varmepumpen)

Varmelagring ved at hæve sætpunkt:



Varmelagring i betongulv

26-27/11

Temperaturen i 
buffertank hæves 10 
grader. 

3 timers forsinkelse

Ved. 10 grader 
højere 
fremløbstemperatur 
kun ½ til 1 grad øget 
luft-temperatur



God effektivitet – og god mening

• Effektivitet i batterilagringen 75 % - (ikke ved lave laster)

• undgå at lade og aflade med helt lave effekter i forhold til inverterens
arbejdsområde 

• Varmepumpens effektfaktor falder naturligvis drastisk, hvis man 
prøver at tvinge den op på temperaturer over 50 grader

• men selv med ren el-opvarmning giver det i dag økonomisk god 
mening at lagre sol-celle-el i vand. 



 Samlet kan der kun lagres en lille del af solcelle-el en solskinsdag

 Økonomisk er der nu ikke meget at hente ved at lagre i
batteri/varmepumpe (men ved eksisterende varmepumpe OK)

 Betongulv godt lager – men tjek gulvvarmekredsene (Praktiske VVS 
udfordringer ved varmelagring)

 Vælg komponenter fra samme leverandør – eller komponenter, der 
kan kommunikere

 Vælg kompontenter fra leverandør med god teknisk kundesupport

 Konverteringstabene til/fra batteri kan være betydelige ved
dellast/tomgang – så det skal undgås

Erfaringer



 Benyt evt. flere små invertere i serie

 Benyt batteri koblet direkte over solcellerne (forbliver på DC)

 Når alle eksisterende anlæg kommer på time eller øjebliksafregning 
kommer nyt marked for lagring

 Ved varierende elpriser tappes fra batteri

 Batterier kan lagre strøm fra fx vindmøller om natten

 Batterier kan minimere det maksimale effektbehov 

 Når styring bliver udviklet, så den kan indrette sig efter sol- og pris-
prognoser, vil varmepumpen være et godt lager

Perspektiver



Beregningsværktøj













Ved 0,35 kr i salgspris

Ved 0,15 kr i salgspris



Ved 0,35 kr. i salgspris

Ved 0,15 kr. i salgspris

Ved 0,00 kr. i salgspris



Solceller i bygningsreglementet
• I nybyggeri og renovering skal der være solceller, hvis det er rentabelt 

• Nybyggeri: Solceller kan være med til at redde energirammen

• Indregnes som max. 25 kWh/kvadratmeter bolig pr. år

• Lokale fællesanlæg kan indregnes

• Sparet primær energi regnes som: 1,9 x VE-elproduktion – max 25 kWh/m2 
bolig

• Eksempel: 150 m2 bolig – 20 m2 solceller = 3400 kWh

• 3400/150= 23 kWh/m2 det ganges med 1,9 = 43,7 kWh (brændsel) pr. m2

• Men man må max modregne 25 kWh

• Energiramme: 30 + 1000/150= 37 kWh/m2 + 25 kWh = 62 kWh pr. m2



Derudover står der: 

• Der skal benyttes vedvarende energi i nye bygninger og ved større 
ombygninger, hvis det er rentabelt..

• VE = fjernvarme, varmepumpe, biobrændsel

• Sol og vind på egen matrikel



Ved renovering gennem renoveringsklasser

• Klasse 2: 
Sænke energiforbruget med 30 kWh/m2 samt komme under 70  
kWh/m2 samt tillæg på 2200 kWh
• En del af reduktionen må gerne være sol

• Samt være andel af vedvarende energi

• Solceller bliver brugt ved 
• Lavt før-forbrug

• Højt ambitionsniveau

• 25 kWh/1,9= 13,1 kWh elproduktionpr. m2 bolig – v. 150 m2 = 2000 
kWh , passer godt til egetforbrug = 2 kW anlæg



Montage
• Eurocodes angiver beregning for vægt- og anden vindlast

• Så mange % af sydvendt tag kan der ligge solceller på: 

Bedste bæreevne i top-midt

Evt. forstærkninger  i form af hjælpeklodser

Kg/kvadratmeter 1930 - 2002 2003 - 2006 2007 -

15 100 % 100 % 0%

20 100% 66 % 0%

25 - 40 100 % 22 % 0%



Udfordring: Bygningsskader
• Snelast

• Vindlast

• Gennemtæring

• Råd og svamp

58



Montering eternit-tage

• Eternittage



Flade tage

• Som ballastanlæg

• Eller gennemgående skruer

• Eller lime aluminiumsklodser på, hvorpå celler skrues på

• Husk mulighed for at rense tagbrønde

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=solceller+jual&source=images&cd=&cad=rja&docid=_g6Y9uUVSgrI5M&tbnid=vwrFPqmworZwMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://solcelledebat.dk/showthread.php?tid=515&ei=d2gsUYeOAoKitAaly4D4AQ&bvm=bv.42965579,d.Yms&psig=AFQjCNHrXSFVLFye6UB9z9ScN5Tqjy59Sg&ust=1361951216975930
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=solceller+jual&source=images&cd=&cad=rja&docid=_g6Y9uUVSgrI5M&tbnid=vwrFPqmworZwMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://solcelledebat.dk/showthread.php?tid=515&ei=d2gsUYeOAoKitAaly4D4AQ&bvm=bv.42965579,d.Yms&psig=AFQjCNHrXSFVLFye6UB9z9ScN5Tqjy59Sg&ust=1361951216975930


Installationen
• Alt El arbejdet med faste installationer SKAL 

udføres af en autoriseret el-installatør – ja der 
er én undtagelse

• Undtagelsen er hvis anlægget sælges som en 
samlet pakke løsning, samt at der foreligger en 
udførlig monteringsvejledning



Refleksion - genskin

• Andre regler kan ikke bruges – nyt værktøj til fastlæggelse (købes)

• Kun problem på sydvendt anlæg med med stejl hældning og lav sol–
hvor man er øst eller vest for anlægget mindre end 100 meter væk

• eller øst- vest-vendte midt på dagen

• Risiko for blænding  meget lavere end for andre glas-flader

• Tjek planloven og lokale klausuler





Digitale værktøjer

www.bis.teknologisk.dk

www.byggeriogenergi.dk

www.teknologisk.dk/37401

http://www.byggeriogenergi.dk/
http://www.teknologisk.dk/37401
http://deloittedk.deloitteresources.dk/deloittedk/homepage/solceller/index.html
http://deloittedk.deloitteresources.dk/deloittedk/homepage/solceller/index.html


Sådan har det været i 7 uger!

Ingen vår, som en 
maj i vort land!



hhv. batterier og benyttes i husholdning og til 
varmepumpen. 

selv på én af 
de korteste 
dage af året 
produceres 
der langt 
mere 
solenergi, end 
der kan lagres 
på hhv. 
batterier og 
benyttes i 
husholdning 
og til 
varmepumpe
n. 


