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Solcelleanlæg til elproduktion
Solcelleanlæggets elektriske ydeevne angives i WattSHDN :S VRPOLGWIRUHQNOHWVDJWHUGHQHIIHNWGHW
kan levere i kraftigt solskin. Solceller er robuste og har
forventede levetider i størrelsesordenen 25 år. De er
I¡OVRPPHIRUVN\JJHURJPDUNDQWVN\JJHSnVHOYPLQGUH
arealer har betydelig negativ effekt på elproduktionen.

Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg
SnWDJÁDGHUHOOHUIDFDGHUGHUYHQGHUWLOQ UPHOVHVYLVW
mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig
skygge fra midt formiddag til sen eftermiddag i sommerhalvåret. Det er især oplagt at etablere solcelleanlægget i sammenhæng med reparation eller udskiftning
af tagbelægningen.

Man skelner normalt mellem to kategorier af solcelleWHNQRORJLHUVRPHU

Solceller placeret på taget eller facaden af et hus kan
bidrage til at nedbringe det årlige netto-elforbrug fra
elnettet. Desuden kan solceller for nyere huse være en
QHPO¡VQLQJWLODWIRUEHGUHKXVHWVHQHUJLNODVVHGDLQstallationen normalt kan udføres med minimalt indgreb
i klimaskærmen.
(WVROFHOOHDQO JSURGXFHUHUHOHNWULFLWHWQnUGHWEHO\VHVPHVWQnUVROHQVNLQQHUNUDIWLJWRJLPLQGUHJUDG
når det er overskyet. Det sker uden bevægelige dele og
lydløst.

.U\VWDOOLQVNVLOLFLXP7\QGÀOP
PRQRSRO\ 

Anlægget er koblet til det offentlige elnet via en
HOHNWURQLVNYHNVHOUHWWHUVRPDXWRPDWLVNV¡UJHUIRU
at tilpasse elproduktionen fra solcellerne til elnettets spænding og frekvens. Når solcellerne producerer
HOHNWULFLWHWW OOHUKXVHWVHOPnOHUODQJVRPPHUHîHOOHU
OLJHIUHPµEDJO QVµKYLVHOSURGXNWLRQHQIUDVROFHOOHUQH
overstiger husets elforbrug. På den måde spares der
penge på årets elregning.

DPRUIWVLOLFLXP&,6&G7H 

0RGXOHUPHGNU\VWDOOLQVNVLOLFLXPHUGH OGVWHPHVW
udbredte og mest effektive solceller. De kendes på den
W\SLVNHLQGGHOLQJLHWDQWDOÀUNDQWHGHFHOOHUSnVW¡UUHOVH
PHGHQVWRUKnQGÁDGH
7\QGÀOPVPRGXOHUNHQGHVSnHWPHUHKRPRJHQWRJVRP
RIWHVWUHWP¡UNWXGVHHQGHKYRUGHHQNHOWH ODQJV
gående) celler vanskeligt kan skelnes.
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Anbefaling til anlæggets størrelse

Fordele

Et solcelleanlægs elektriske ydeevne vælges normalt
således, at anlægget på årsbasis maksimalt producerer
den mængde el, som forbruges i huset. Desuden må det
af hensyn til ”nettoafregningsordningen”, som er den
måde, den producerede elektricitet afregnes over for
elselskabet, maksimalt være på 6 kWp (svarende til 35
til 70 m2 afhængig af solcelleteknologi).

 Ejeren får låst prisen fast for den el, som solcelleanlægget producerer, og bliver mindre afhængig af
prisstigninger på el
 Anlægget bidrager til lavere CO2-udledning
 Et solcelleanlæg medvirker til, at ejeren generelt
øger sin bevidsthed om energiforbrug. Derved bliver
gevinsten større end bare solcelleanlæggets elproduktion

Denne afregningsmåde er den mest fordelagtige for anlæggets ejer. Den indebærer, at man kan oplagre overskydende elproduktion på en sommerdag på elnettet og
hente den hjem igen senere på året. 1 kWh elektricitet
fra solcelleanlægget har altså samme værdi som 1 kWh
købt fra elnettet.

 Et pænt, synligt solcelleanlæg har positiv signalværdi
 Et solcelleanlæg øger husets værdi

Ellers kan man groft opstille tre kriterier for valg af
størrelse:
1. Størst mulig elproduktion for pengene
2. Størst mulig elproduktion på det tilgængelige tageller facade-areal
3. (QDUNLWHNWRQLVNÁRWO¡VQLQJ

 Et solcelleanlæg kræver stort set intet vedligehold
og passer sig selv

Energibesparelse
Installation af et solcelleanlæg giver ikke i sig selv en
direkte energibesparelse, men elproduktionen bevirker
et reduceret køb af el fra elselskabet. Elproduktionen
pr. m2 solcelleareal afhænger af teknologien (se nedenstående skema).

ikke forekommer skygger af betydning. Der er under
disse forhold antaget en årlig elproduktion på 900 kWh
pr. installeret kWp. Dette tal er nogenlunde uafhængigt
af solcelleteknologi.
+YLVVROFHOOHÁDGHQYHQGHULHQDQGHQUHWQLQJHOOHUKDU
en anden hældning, bruges skemaet på side 5 under
DIVQLWWHW8GI¡UHOVHSXQNWWLODWÀQGHHQSURFHQWYLV
mindre ydelse eller til at gøre arealet tilsvarende større.

Forudsætning
Elproduktionen i tabellen forudsætter, at solcellemodulerne orienteres mod syd med en hældning på 45°,
at de ikke udsættes for meget høje driftstemperaturer
forårsaget af eksempelvis en isoleret bagside, og at der

Elproduktion (kWh/m2/år)

Areal (m2/kWp)

Mono-krystallinsk silicium

130

7

Poly-krystallinsk silicium

115

8

Amorft silicium

60

15

Amorft SI / mikro-krystallinsk silicium

75

12

CI(G)S

90

10

CdTe

90

10
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(NVHPSHOSnHQHUJLEHVSDUHOVH
Forudsætninger

3nHWSDUFHOKXVPHGHQV\GYHQGWWDJÁDGHPHGHQK OGQLQJSnLQVWDOOHUHVHWDQO JPHGSRO\NU\VWDOOLQVNHVROFHOOHPRGXOHUSnLDOWN:p
svarende til et areal på ca. 36 m2. Der antages ikke at forekomme skygger
SnDQO JJHWRJPRGXOHUQHOLJJHUIULWYHQWLOHUHW(OIRUEUXJHWLKXVVWDQGHQ
DQWDJHVDWY UHN:KnU1HWWRDIUHJQLQJVRUGQLQJHQNDQEHQ\WWHV
PHGIXOGIRUGHOIRUGLVROFHOOHUQHVnUOLJHHOSURGXNWLRQLNNHRYHUVWLJHU
HOIRUEUXJHWRJGDGHQLQVWDOOHUHGHHIIHNWHUXQGHUN:p – se nedenfor.
3ULVSnHONUN:K

Årlig elproduktion

N:KN:pnU[N:p N:K

Årlig økonomisk værdi af elproduktion kr.

N:K[NUN:K NU

Årlig CO2-besparelse kg

NJN:K[N:KnU NJ

Solcellemoduler
Ledninger
Afbryder, overspændingsbeskyttelse
Inverter - solcellestrøm til brugerstrøm
Elmålere
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Udførelse
,QGHQVHOYHXGI¡UHOVHQE¡UGHWVLNUHVDWORNDOSODQHQ
tillader opsætning af solceller på bygningen. Dette er
især relevant i områder med mange fredede bygninger.

6ROFHOOHPRGXOHUQHNDQRSQnGULIWVWHPSHUDWXUHUGHU
OLJJHUWLO&RYHURPJLYHOVHUQHV0HVWKYLVEDJVLGHQHULVROHUHWVRPGHWI[RIWHYLOY UHWLOI OGHW
ved nedfældning i klimaskærmen.

Da anlægget skal sluttes til elnettet af en autoriseret
HOLQVWDOODW¡UHUGHWOLJHOHGHVHQJRGLGpDWNRQWDNWH
en installatør med det samme. Installatøren kan
eventuelt rådgive kunden om etableringen af solcelOHDQO J)¡UDQO JJHWLQVWDOOHUHVE¡ULQVWDOODW¡UHQ
kontakte det lokale eldistributionsselskab og sørge
IRUDWDIWDOHQPHOOHPVROFHOOHDQO JJHWVHMHURJHOVHOVNDEHWEULQJHVSnSODGVRJDINODUHNUDYHQHWLODQO JJHWVWLOVOXWQLQJWLOHOQHWWHW'HWVNDORJVnVLNUHV
at husets elmåler kan måle både ind- og udgående
effekt. I modsat fald skal den skiftes.

Det anbefales at vælge solcellemoduler med et udseHQGHRJHQRSO JQLQJVRPSDVVHUWLOKXVHWVDUNLWHNWXU(QKHOWDJÁDGHPHGPRGXOHUNDQY UHÁRWRJ
GHUNDQRJVnW QNHVLWLOSDVQLQJWLOYLQGXHVÁDGHURJ
linjer mellem tag og facade.
Solceller bør have god ventilation af hensyn til elproGXNWLRQHQ'HWNDQGRJY UHVY UWDWRSQnKYLVGH
QHGI OGHVLI[HQWDJÁDGHDIDUNLWHNWRQLVNHJUXQGH
'DVNDOPDQEORWY UHRSP UNVRPSnDWGHQIRUK¡jede driftstemperatur kan koste måske 5 til 10 % af
den årlige elproduktion.

6ROFHOOHUHUI¡OVRPPHIRUVN\JJHURJVRPWRPPHOÀQJHUUHJHOE¡UGHWSnW QNWHVWHGIRURSV WQLQJDI
solcellerne fra start april til slut september ikke være
udsat for skygger fra midt formiddag til sen eftermidGDJGDODQJWGHWPHVWHDInUHWVVROHQHUJLNRPPHUL
dette tidsrum. Desuden bør hele solcelleanlæggets
areal have ensartede lys/skygge-forhold. Hvis dele
af anlægget udsættes for betydelige forskelle i lys/
VN\JJHE¡UGHWGHOHVRSLVHSDUDWHDQO J'HUÀQGHV
PDQJHIRUVNHOOLJHW\SHUVN\JJHJLYHUHI[WDJK WWHU
PDVWHUWU HUE\JQLQJHURJDQWHQQHURJGHWNDQ
være vanskeligt at vurdere reduktionen i den årlige
HOSURGXNWLRQ,WYLYOVWLOI OGHNDQGHWY UHHQJRGLGp
at rådføre sig med en ekspert.

Vekselretteren bør placeres tørt og køligt af hensyn
til levetid og maksimal ydeevne og ikke i et beboHOVHVUXPGDGHQNDQDIJLYHHQVYDJVXPPHQ'HW
bør tilstræbes at minimere afstanden mellem vekselretteren og solcellemodulerne for at mindske det
elektriske tab.
Ved planlægning af montagen af solcellemodulerne
bør adgangsforholdene til det enkelte modul overveMHVKYLVGHWVNXOOHEOLYHQ¡GYHQGLJWPHGIHMOV¡JQLQJ
og evt. udskiftning af et modul. En elinstallatør skal
DQPHOGHDQO JJHWWLOHOVHOVNDEHWXGI¡UHHQOHWRPE\JQLQJDIKXVHWVHOWDYOHVOXWWHVROFHOOHDQO JJHWWLO
elnettet og sætte skilt på eltavlen med oplysning om
solcelleanlægget.

6ROFHOOHDQO JVNDOXGI¡UHVVnGHLNNHJLYHUDQOHGning til temperaturforårsagede skader på bygningen.
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Tjekliste
Undersøg

Spørgsmål

Svar

Løsning

Solbestråling

Er der skygge på taget om sommeren?

Ja [ ] Nej [ ]

Hvis ja: se 1

Tag

Er taghældningen mellem 0° og 15°?

Ja [ ] Nej [ ]

Hvis ja: se 2

Tagbelægning

Er der tale om stråtag eller anden type
tag, der kan besværliggøre monteringen
af solcellerne?

Ja [ ] Nej [ ]

Hvis ja: se 3

Hældning og orientering

Er taghældningen mellem 15° og 60°?

Ja [ ] Nej [ ]

Se 4

Montering på eksisterende
tag

Kan der monteres gængse tagbeslag til
montering af solcellerne?

Ja [ ] Nej [ ]

Se 5

Nyt tag

Skal tagbelægningen alligevel skiftes?

Ja [ ] Nej [ ]

Hvis ja: se 6

Kabelføring

Der bør tilstræbes kort afstand mellem
solcellemoduler og vekselretter, og kabler
må ikke ligge i solen

Afklares med
husejeren

Vekselretterens placering

.DQGHUÀQGHVHQHJQHWSODFHULQJLQGHQ
dørs i passende kort afstand fra solcelle
modulerne?

Ja [ ] Nej [ ]

1. Solbestråling
Hvis der er skygge på taget om sommeren, kan der
vælges en anden placering af solcellemodulerne: På
carport eller fritstående på stativ. Vær opmærksom på,
at hvis der vælges en placering, der er lavere, mere
lodret eller mere afvigende fra syd, så øges risikoen for
skyggepåvirkning.

Se 7

Eksempel på anvendelse af tabellen
Et solcelleanlæg på 4,5 kWp, placeret sydvendt med en
hældning på 45°, frit ventileret og ikke udsat for skyg
ger kan producere ca. 4.050 kWh/år (svarer til de
100 % i tabellen). Hvis taghældningen er 60° fra vand
ret, og orienteringen er 75° fra syd, yder anlægget kun
77 % svarende til ca. 3.120 kWh/år. Hvis en årlig elpro
duktion på 4.050 kWh ønskes, kan man øge den instal
lerede solcelleeffekt (og dermed arealet) med en faktor
1/0,77 = 1,3. Dermed kommer den installerede effekt
op på 5,8 kWp.

2. Tag
+YLVGHUHUÁDGWWDJPRQWHUHVVROFHOOHPRGXOHUQHSn
et stativ eller ballastkasser, gerne så de vender stik syd
med en hældning på 45°. Ved valg af stativ, tjek at gen
nemboringer af klimaskærmen tætnes meget omhyg
geligt. Ved valg af ballastkasser, tjek at taget kan bære
den forøgede vægt.

Hældning
fra
vandret

3. Tagbelægning
Er der tale om stråtag eller anden type tag, som er
uden for ”gængs” standard, skal en forsvarlig fastgø
relse af solcellerne sikres. Solcellemoduler vejer typisk
12 kg/m2 (1 lag glas m. ramme) til 18 kg/m2 (2 lag glas
rammeløs). Alternativt kan solcellemodulerne placeres
på stativ på jorden, men vær i så fald opmærksom på
evt. skyggegivere.
4. Hældning og orientering
Et solcelleanlæg virker optimalt ved en placering på en
V\GYHQGWWDJÁDGH(UGHULNNHPXOLJKHGIRUGHWWH
YLOVDPPH\GHHYQHNXQQHRSQnVYHGDW¡JHVROFHOOH
modulernes samlede areal, afhængig af retning og
taghældning. I tabellen kan du se, hvordan placering og
ydeevne hænger sammen.

Afvigelse fra syd
0°

30°

45°

75°

90°

15°

94 %

93 %

92 %

87 %

84 %

30°

99 %

97 %

95 %

86 %

81 %

45°

100 %

97 %

93 %

83 %

76 %

60°

95 %

92 %

88 %

77 %

70 %

75°

85 %

83 %

79 %

69 %

66 %

90°

72 %

70 %

67 %

59 %

53 %
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5. Montering på eksisterende tag
6ROFHOOHPRGXOHUQHPRQWHUHVSnVNLQQHUSnWDJHWSnHW
stativ eller på ballastkasser. Anlægget kan normalt leveUHVPHGEHVODJWLOIRUVNHOOLJHWDJW\SHU7MHNDOWLGI¡UGX
JnULJDQJDWEHVODJWLOPRQWHULQJDIVROFHOOHPRGXOHUQH
passer til taget.

7. Vekselretterens placering
9HNVHOUHWWHUHQE¡USODFHUHVHWN¡OLJWJRGWYHQWLOHUHW
VW¡YIULWVWHG'HQE¡ULNNHRSV WWHVLRSKROGVUXP
da den kan udsende svag støj. Endelig bør afstanden
til solcellemodulerne ikke være for stor. Kan der ikke
ÀQGHVHQHJQHWSODFHULQJLQGHQG¡UVNDQPDQHYW
opsætte den udendørs. Man skal i så fald sikre sig hos
OHYHUDQG¡UHQDWGHUY OJHVHQYHNVHOUHWWHUW\SHGHUHU
designet til udendørs montage.

6. Nyt tag
+YLVWDJEHO JQLQJHQVNDOVNLIWHVHUGHUPXOLJKHGIRUDW
indbygge solcellemodulerne i taget.

Scan koden og
TILMELD dig vores

Yderligere information

NYHEDSBREV

www.kso-ordning.dk

+HQW6FDQ/LIH

www.solcelle.org

SMS ”Scan” til 1220 eller hent gratis
i AppStore eller Androide Market

www.solenergi.dk
www.ens.dk

9LUNVRPKHGHQVVWHPSHORJORJR

Kontakt Videncenter for energibesparelser
i bygninger
'XNDQULQJHWLORVSnWOI
hvis du har spørgsmål.
(OOHUJnLQGSnKMHPPHVLGHQ
www.byggeriogenergi.dk
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