
Solcelle-anlæg 

• Hvordan gik det ? 

 

 

• Hvordan ser det ud nu ? 

 

 

• Hvordan ser fremtiden ud ? 



Solcelle-anlæg 

Antal Effekt [kW] 

87164 509356 



Solcelle-anlæg 

• Økonomi 

 

• Nettoordningen 

 - P ≤ 6kWpeak 

 - Setpunkt i invertere 

 - Virksomhedsordningen  

 - Afskrivning 

 - Håndværkerfradrag 

 - Anlæg der svare til  

   årsforbruget  



Ny lovgivning for små VE - anlæg 

• Solcelleanlæg over 400 kW afregnes efter gældende regler. 

 

• Begrænsningen på 6 kW installereret effekt ophæves for solceller, 

men bibeholdes for øvrige private VE-anlæg. 

 

• Den nuværende afgrænsning af nettoafregningsordning til private 

og ikke-erhvervsmæssige anlæg ophæves. 



Ny lovgivning for små VE - anlæg 

Nye solcelleanlæg og øvrige VE-anlæg 

• Den nuværende årsnettoafregning erstattes af timenettoafregning   

  for alle VE-anlæg. 
Ny støttesats på 130 øre/kWh og elprisprognosen 

 
Den forhøjede sats for nye anlæg 

 aftrappes, indtil den efter 5 år er  

faldet til den gældende 

støttesats på 60 øre/kWh. 

 
Den overskydende elproduktion 

fra solcelleanlæg op til 400 kW  

afregnes med en midlertidigt 

forhøjet sats på 130 øre/kWh 

i 10 år fra nettilslutning. 

 

 

 

 

 

 



Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi 

 
• Regeringen fremsætter Den 20. marts 2013 lovforslaget i 

Folketinget, og det vil have virkning fra dags dato. 

 

•  For elektricitet fra solcelleanlæg, som er nettilsluttet 

   efter den 19. november 2012, dog senest den 19. 

   marts 2013, ydes der pristillæg som i lov nr. 2 

 

• Nyt lovforslag nr. 3 

• For elektricitet fremstillet på solcelleanlæg, som ikke er omfattet af nr. 1 eller 2, 

ydes et pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 

1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 60 øre pr. kWh i 10 år efter 

nettilslutningen og 40 øre pr. kWh i de følgende 10 år. 



Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi 

 
• For elektricitet fremstillet på solcelleanlæg etableret på taget af bygninger, som 

ikke er opført med henblik på opsætning af solceller, og nettilsluttet inden 

   den 1. januar 2014 ydes et pristillæg efter lov nr. 2 udgør 130 øre pr. kWh. For 

   elektricitet fremstillet på solcelleanlæg nettilsluttet den 1. januar 2014 eller   

   senere fastsættes pristillægget på samme måde. 

 

• For elektricitet fremstillet på solcelleanlæg, og den samlede installerede effekt 

fra solcelleanlæg tilsluttet i forbrugsinstallationen udgør 6 kW eller derunder pr. 

husstand. Gælder pristillægget i lov nr. 2 

   Disse anlæg kan forsat etableres på jorden 



Ændringsforslag til 3. behandling af 

• Stk. 7. Energinet.dk kan give tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg for elektricitet fremstillet på 

solcelleanlæg inden for en pulje på 20 MW årligt i 5 år fra og med 2013. 

• Der kan ydes tilsagn om, at følgende solcelleanlæg med den nævnte støtte falder inden for puljen: 

 

• Private boligejere, almennyttige boligforeninger og andelsboligforeninger,hvor den samlede 

installerede effekt fra solcelleanlæg tilsluttet i forbrugsinstallationen udgør 6 kW eller derunder pr. 

husstand, jf. dog nr. 2. For elektricitet fremstillet på sådanne anlæg ydes et pristillæg, som 

fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr.1, fastsatte markedspris tilsammen udgør 

130 øre pr. kWh ved tilsagn fra Energinet.dk i 2013. For anlæg, der er givet tilsagn om den 1. 

januar 2014 eller senere, fastsættes pristillægget på samme måde, dog således at det fastsatte 

pristillæg nedsættes årligt med 14 øre pr. kWh fra og med den 1. januar 2014. Pristillægget ydes 

   i 10 år fra nettilslutningstidspunktet. 

 

• Fælles solcelleanlæg etableret på taget af bygninger eller integreret i bygninger, som ikke er opført 

med henblik på opsætning af solceller. For elektricitet fremstillet på sådanne anlæg ydes et 

pristillæg, som fastsættes således, at dette og den efter § 51, stk. 2, nr. 1, fastsatte markedspris 

tilsammen udgør 145 øre pr. kWh. 



Fremtiden 

- Boligforeninger 

- Andelsforeninger 

- Haveforeninger 

- Institutioner 

- Offentlige bygninger 

 

 



Fremtid 

Hovedmåler
Hovedmålere

Hovedmåler 

Bi-målere 

Hver anlæg må højst udgøre 6 kW pr. 

husstand. Pris 1.30 kr. pr. kWh 

Er det en god business case 



Energilagringssystem 

available in 5.0kW, 3.7kW and 3.0kW versions 

1. Generated solar energy is sent to the PowerRouter 

2. Use the solar energy directly in your home 

3. The energy is stored in batteries for later use 

4. When no solar energy is available the energy from the batteries    

     is used for local use 

5. When there is a surplus of solar energy, this will be fed into the  

     grid 

6. Through the web portal myPowerRouter.com you can monitor    

     and manage the energy consumption 



Fremtiden 



Installation 

• Tilslutning og installation: 

 

• Stærkstrømsbekendtgørelsen afsnit 6A Kap. 712 

• Stærkstrømsbekendtgørelsen Afsnit 6  



Installation 

• 551.7 Tillægsbestemmelser for installationer, hvor generatoranlægget kan 

fungere i parallel med den offentlige forsyning. 

 

• 551.7.1 Ved valg og brug af et generatoranlæg, der kan fungere i parallel med 

en offentlig forsyning, skal der udvises omhu for at undgå skadelige virkninger 

på det offentlige net og på andre installationer for så vidt angår effektfaktor, 

spændingsændringer, harmonisk forvrængning, ubalance, opstart, 

synkronisering eller spændingsfluktuationer. Eventuelle særlige krav skal 

aftales med elleverandøren. Hvor synkronisering er nødvendig, bør der 

foretrækkes automatiske synkroniseringssystemer, som tager hensyn til 

frekvens, fase og spænding. 



Installation 

• Definitioner 

 

 

 

 

• Solcellestreng 

• Forbindelsesdåse 

• Jævnstrømshovedledning 



Installation 

• Overstrømsbeskyttelse 

 

 

 

 

• ISC  værdien findes i databladet. 

 

 

• Det er tilladt at udelade OB (overbelastning) på jævnstrømssiden 

hvis ovennævnte er opfyldt. 

 

SCZ II  25,1



Installation 

Fastgørelse af DC-kablerne 

Samling 



Ledninger dimensioneret efter forenklede danske 

bestemmelser 



Installation 

• Beskyttelse mod elektrisk stød 

 

• Sikkerhedsspænding/Berøringsspænding 120 V DC 

• Fejlstrømsafbryder til beskyttelse mod brand og elektrisk stød  

• Følg fabrikantens anvisning for inverten kan være bestemmende 

for valg af fejlstrømsafbryder  

 

 

 

 

 

 

 



Installation 

   Inverteren skal beskyttes mod indirekte berøring 

● Fejlstrømsafbryder Type B 

 

● Fejlstrømsafbryder Type A, Fabrikanten skal kunne dokumentere   

   at inverteren ikke kan levere et jævnstrømsindhold over 6 mA.  

    

 ● Hvis der i større anlæg genererer lækstrømme på mere end 30   

    mA, kan det være nødvendigt at installere en PFI-afbryder type B.  

    Det kan få betydning for overgangsmodstanden(RA x Ia ≤ 50V). 

 



Installation 

• Pressemeddelelse den 21.11.2013 

 

• Sikkerhedsstyrelsen: Har du et solcelleanlæg, så tjek din 

fejlstrømsafbryder 

 

• Test af ti invertere, sammenholdt med gennemgang af produkternes 

installationsvejledninger, har afdækket, at der kan være en sikkerhedsrisiko, 

hvis solcelleinstallationer har en ukorrekt type fejlstrømsafbryder monteret. 

 

• Tilsyn på knapt 500 solcelleanlæg har vist, at langt hovedparten af anlæggene 

er installeret med en fejlstrømsafbryder af type A 



Installation 

• Styrelsen har i forbindelse med sin sagsbehandling udstedt fem påbud til 

importører/producenter om at korrigere deres vejledninger, så de indeholder 

oplysning om korrekt valg af fejlstrømafbryder. 



Installation 

• Ansvaret hos ejer, installatør og fabrikant/importører   

• Ejeren af et solcelleanlæg har ansvar for, at installationen er lovlig 

og har pligt til at få udbedret fejl hurtigst muligt. 

• En autoriseret elinstallatør skal sikre, at en installation er udført 

korrekt efter lovgivningen. 

• Importører/producenter er ansvarlige for, at deres produkter lever 

op til gældende regler, fx skal installationsvejledning til inverteren 

være tydelig omkring valg af fejlstrømsafbryder. 



Installation 

Inverter 

 

• EHE-N3KTL 3kW  

• Macsolar-TL3kW  

• SMA SB 3000TL-21 3kW  

• Kostal PIKO 5.5 DCS 5.5kW  

• SolarRiver 3400 TL-D 3kW  

 



Installation 

Hvor skal det placeres ? 



Installation 



Intelligente elektriske installationer 


