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INVESTERING I SOLCELLER



• René Lundgren.
• El-installatør.
• VE solceller.
• Har arbejdet med solceller (on/of) de sidste 20 år.

• Anderup Ntech – El installatør i Odense.
• 35 Ansatte.
• VE solceller & varmepumper.

Hvem er vi?

Denne præsentation er primært rettet mod virksomheder, der overvejer at opsætte et solcelle 
anlæg på deres egne bygning(er) / jord, og som dermed er vil være Egenproducent.

Jeg kommer ikke ind over specifikke produkter/løsninger, da det vil være individuelt i forhold den 
installatør I vælger. 



HVAD KAN I 
GØRE VED 
OPSTART AF ET 
SOLCELLE 
PROJEKT.

• Så tidligt som muligt i processen, så tag fat i jeres 
kommune, og få afklaret om der er nogen forhold 
der skal undersøges;

• Lokalplaner / byplanvedtægt.

• Tinglysninger.

• Og specielt hvis det er i områder med blandet 
erhverv/bolig – her kan evt. genskin være et 
problem.

• Forsikringshensyn.

• Adgang til forbrugsdata via eloverblik.dk



PLACERING 
AF 
SOLCELLER  

• En Sydvendt tagflade er det bedste.

• Alternativt en Øst/ Vest tagflade.

• Eller en sydvendt facade.



LEVETID OG 
BÆRE EVNE

• Tagets beskaffenhed

• Restlevetid 



LEVETID OG BÆRE EVNE



LEVETID OG 
BÆREEVNE

• Ved flad tags løsninger, kan der blive benyttet et ballast system, så 
klimaskærm ikke gennembrydes.

• Dette stiller krav til tagets bæreevne.

• Den belastning der vil være på taget, vil blive oplyst.

Der findes oplægnings systemer til stort set alle tagtyper 
der findes.



ØKONOMI • Prisen på kWh er åbenlyst et 
meget vigtigt parameter, i for-
hold til investeringshorisont.

• Energipriserne er historisk 
ustabile.

• Der ændres i tariffer, for at 
opnå en bedre fordeling af 
omkostninger til dækning af 
forsyningsnettet.

• Men det er op til jer og jeres 
installatør, at lægge det 
prisniveau ind i simuleringen, 
som I tror er repræsentativt.



ØKONOMI

Hvornår bruges strømmen?

Kølerum på gartneri – jo mere solskin, jo mere strøm skal der bruges til nedkøling.



ØKONOMI

Hvornår bruges strømmen?

En skole – sommerlukket.



ØKONOMI

Hvornår bruges strømmen?

Det er også muligt at få batteri løsninger til erhvervsbrug.



ØKONOMI

Hvornår bruges strømmen?

Det er også muligt at få batteri løsninger til erhvervsbrug.

Med batteri Uden batteri



Så kan I sammen med jeres installatør:

• Vælge et anlæg der er dimensioneret 
til jeres forbrug.

• Placering af inverter og evt. batteri.

• Installatør sørger for:
• Anlæg tilsluttes i nærmeste eltavle.
• Anlæg tilmeldes forsyningsselskab.
• Test & afprøvning af anlæg.
• Instruktion i brug af 

overvågning/informations interface



KLIMA 
REGNSKAB



Kilde; https://www.danskerhverv.dk/radgivning/csr/nem-klimaguide---kom-godt-i-gang-med-din-co2-beregning/



Solceller tæller direkte på Scope 1 & 2.

Dansk erhverv Klimaguide.



Dansk erhverv Klimaguide.



PRODUKT VALG
Efterspørg et valg!

• Transparens i hele værdikæden.
• Troværdige audits.
• LCA (Livs Cyklus Analyser).



SPØRGSMÅL ?
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