
Solcelle-anlæg 

• Den 1. januar var der installeret ca. 4000 solcelleanlæg.  

• Den 1. september 2012 var der installeret 23.000, der er solgt  

19.000 på otte måneder 

• De er fordelt med ca. 6000 solcelleanlæg øst for Storebælt og ca. 

17000 solcelleanlæg vest for Storebælt. 

 

• Den 10. oktober 

   28.000 anlæg 

• Den 24. oktober 

   34.982  anlæg 

 



Solcelle-anlæg 

Måned Ny kapacitet (MW) Nye anlæg (antal) 

Januar 2 398 

Februar 2 493 

Marts 6 1220 

April 10 1958 

Maj 16 3140 

Juni 22 4204 

Juli 22 4302 

August 29 5508 

September 30 5664 

Oktober* 38 7026 

Landsdel Antal 

Sjælland 9561 

Fyn 2190 

Jylland 27922 

I alt: 39.673 



Solcelle-anlæg 

- Lovforslag L 84 : Certificering eller kvalificering af hvem og hvilke 

virksomheder der må installere solceller. 

• (Udgangspkt. VE-direktivet bilag IV) 

• Foreløbig tidsplan.    

-  Høring 

-  Folketinget 1. februar 2012 

-  Vedtaget  17-04-2012 

-  Bekendtgørelse 1. januar 2013 



Solcelle-anlæg 

 

• Godkendelsesordninger for virksomheder, der installerer 

   eller monterer små VE-anlæg 

 

• Stk. 2. Ved små VE-anlæg forstås biomassekedler og -ovne, 

  solcelle- og solvarmeanlæg, varmepumper samt systemer 

  til overfladenær udnyttelse af geotermisk energi til produktion 

  af individuel opvarmning og energiproduktion til 

  eget forbrug. 

 



Solcelle-anlæg 

• 1) virksomheden er autoriseret eller godkendt som kompetent 

      virksomhed efter lov om gasinstallationer og installationer 

      i forbindelse med vand- og afløbsledninger 

      eller er autoriseret efter lov om autorisation af elinstallatører 

      m.v., eller 

• 2) virksomheden dokumenterer et vist niveau af grunduddannelse 

       og efteruddannelse hos relevante medarbejdere i    

       virksomheden 

 

• har etablerer et kvalitetsstyringssystem 



Solcelle-anlæg 

•  MEDDELELSE  

   Elinstallationer nr. 2/12   

 

•  Afgrænsning af elinstallatørlovens anvendelsesområde i relation til montage, 

sammenkobling og tilkobling af solcelleinstallationer  

• Montage og sammenkobling af de enkelte dele af en solcelleinstallation, som udgør ét 

samlet produkt, er ikke omfattet af elinstallatørlovens bestemmelser, såfremt der 

foreligger en beskrivelse af montagen og sammenkoblingen.  

• Sammensættes en solcelleinstallation af en række forskellige produkter, hvor der ikke 

foreligger en samlet beskrivelse af montage og sammenkobling, er sammenkoblingen og 

montagen af den samlede solcelleinstallation forbeholdt autoriserede elinstallatører samt 

personer og virksomheder, der som erhverv producerer, reparerer og vedligeholder 

solcelleinstallationer. Dette følger af elinstallatørlovens 3, stk. 2.  

•  Det bemærkes, at bestemmelserne i stærkstrømsbekendtgørelsen skal overholdes, 

uanset hvem der monterer og sammenkobler anlægget. Der henvises særligt til afsnit 6, 

kap. 55 og afsnit 6A, kap. 712.  



Solcelle-anlæg 

• Tilkoblingen af solcelleinstallationen i gruppetavlen er altid autorisationskrævende 

arbejde. Dette følger af elinstallatørlovens § 2, nr. 1, jf. § 3, stk. 1. Tilkoblingen til den 

faste installation sker ved det første punkt, hvor solcelleinstallationen producerer 

elektricitet, der er egnet til at forsyne den faste installation (dvs. 230/400 V AC). Dette 

punkt vil typisk være ved solcelleinverterens afgangsklemmer.(Er det på DC – eller AC 

siden) 

• Når anlægget er opsat og fast tilsluttet, må reparation og vedligeholdelse kun udføres af 

autoriserede elinstallatørvirksomheder samt af personer og virksomheder, der som 

erhverv producerer, reparerer og vedligeholder solcelleinstallationer. 

• En autoriseret elinstallatørvirksomhed kan lovligt tilkoble en solcelleinstallation, som 

virksomheden ikke selv har monteret eller sammenkoblet. 

• Som hovedregel påtager hverken den personligt autoriserede eller den autoriserede 

virksomhed sig ansvaret for lovligheden af solcelleinstallationen ved at tilkoble denne. 

• Finder den personligt autoriserede eller hans personale under deres arbejde fejl eller 

mangler ved en solcelleinstallationen uden at afhjælpe disse, skal de gøre ejeren eller 

brugeren bekendt med disse og med den fare og det ansvar, som er forbundet med ikke 

at lade fejl eller mangler afhjælpe. 



Solcelle-anlæg 

• Økonomi 

 

• Nettoordningen 

 - P ≤ 6kWpeak 

 - Setpunkt i invertere 

 - Virksomhedsordningen  

 - Afskrivning 

 - Håndværkerfradrag 

 - Anlæg der svare til  

   årsforbruget  



Ny lovgivning for små VE - anlæg 

• Solcelleanlæg:  
Ny model for støtte til solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg 

Overgangsordning for eksisterende små solcelleanlæg og øvrige små VE-anlæg 

• Der foreslås en overgangsperiode på 20 år for alle eksisterende små VE-anlæg, hvor 

   anlæggene kan få støtte efter gældende regler. 

• I overgangsperioden kan de omfattede anlæg uændret fortsætte med den årsbaserede 

   nettomålerordningen, hvorefter solcelleanlæg overgår til timebaseret nettoafregning med 

   afsætning af overskudsproduktion på markedsvilkår, så afregningsprisen efter 

   overgangsordningens udløb svarer til markedsprisen. 

• Eksisterende anlæg vil fortsat kunne anvende de erhvervsmæssige skatteregler i resten 

af anlæggenes levetid. 

• Efter overgangsperioden overgår øvrige VE-anlæg til timebaseret nettoafregning med 

   afregning af overskudsproduktion efter de eksisterende regler i VE-loven. 



Ny lovgivning for små VE - anlæg 

• Overgangsordning og skæringsdato 

 

• Overgangsordningen gælder for de anlæg, som er nettilsluttet frem til dagen før 

   lovforslagets fremsættelse (Er det den 15. november ?) samt for de anlæg, som   

   overholder alle følgende kriterier: 

 

• At der er indgået bindende aftale om køb inden fremsættelsesdagen, 

• At netselskabet har modtaget anmeldelse af anlægget inden 30 dage efter lovforslagets 

   fremsættelse (indebærer at installatøren udfylder og fremsender Energinet.dk’s 

   stamdatablanket med henblik på registrering i Stamdataregisteret), og 

• At anlægget er nettilsluttet senest 6 måneder efter fremsættelsestidspunktet. 



Ny lovgivning for små VE - anlæg 

 

•  Dato for etablering af anlæg efter den gamle nettoafregningsordning  

 

• Energistyrelsen forbereder opdatering af nettoafregningsbekendtgørelsen, 

således at anlæg skal være nettilsluttet senest 31. december 2013 for at disse kan 

afregnes efter den gamle nettoafregningsordning.  

• I henhold til BEK nr. 1068 16/11/2012 Bekendtgørelse om nettoafregning for 

egenproducenter af elektricitet, skal anlæg være nettilsluttet senest 20. maj 2013, for at 

disse kan nettoafregnes efter den gamle nettoafregningsordning.  

• Under behandlingen af lovforslag L86, som bl.a. vedrører pristillæg til VE-anlæg og 

afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg, blev fristen for at få pristillæg og 

opnå afgiftsfritagelse i henhold til den gamle nettoafregningsordning ændret fra 20. 

maj 2013 til 31. december 2013. Loven er vedtaget i LOV nr. 1390 af 23/12/2012.  

• Energistyrelsen har tilkendegivet, at de vil udarbejde en ændring til bekendtgørelse om 

nettoafregning for egenproducenter af elektricitet, således at den bliver i 

overensstemmelse med den vedtagne lov.  



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. 

 

 

 

 

 

 



Solcelleanlæg 

1.165 kWh/m²/år 



Solcelle-anlæg 

• Inverter til 1- fasede eller 3 fasede anlæg 

 

• Inverter til ø-drift (stand alone) 

• Inverter til nettilslutning 

 

• Solcelle moduller ≈ Inverter 

• Bestemmes ud fra spændingen  

 

 



Solcelle-anlæg 

•

010113 sol 

DC spænding 

Ved 25°C 

Temp. 

koefficent 

Max DC spændingen 

(datablad) 



Solcelle-anlæg 

Positivliste 

over 

inverter 



Solcelle-anlæg 
 

 

Fællesregulativet 
 

2.1 Generelt 

Ved tilmelding af installationsarbejder skal elinstallatøren følge de af netselskabet fastsatte 

forretningsgange. 

Tilmelding skal foretages inden installationsarbejdet påbegyndes. 

Der skal altid foretages tilmelding af følgende: 

- Nye tilslutninger i henhold til 2.2 

- Ændring af bestående installationer i henhold til 2.3 

- Tilslutning af maskiner, apparater og brugsgenstande i henhold til 2.4 

- Tilslutning af fasekompenseringsanlæg 

- Tilslutning af elproducerende anlæg i henhold til 2.4 

- Afmelding af installationer 

- Plompebrydning 



Solcelle-anlæg 
 

 

 

Fællesregulativet 
 

 

2.4.1 Elektriske brugsgenstande og elektrisk materiel må ikke forvolde skade eller 

 overbelastning på netselskabets forsyningsanlæg eller måleapparater, ligesom 

 utilladelige forstyrrelser ikke må påføres andre installationer. 

 

              I tilfælde hvor fasestrømmen overstiger 16 A, kræves en ligelig fordeling af den    

              samlede  effekt på to eller tre faser. 
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Solcelle-anlæg 

 

Ved Solcelleanlæg > 50 kW  

og andre anlæg > 25 kW skal M1  

etableres 



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 

• 551.7.2 Der skal være udført beskyttelse, som frakobler  

  generatoranlægget fra den offentlige forsyning i tilfælde af udfald   

  af denne forsyning eller ved afvigelser i spænding eller frekvens,  

  som er større end de værdier, der er fastlagt for normal forsyning. 

  Typen, følsomheden og funktionstiden for beskyttelsen afhænger   

  af beskyttelsen i den offentlige forsyning og skal aftales med  

   elleverandøren. 

 

  551.7.3 Der skal findes midler til at forhindre, at generatoranlægget kan tilsluttes   

  det offentlige net, hvis spændingen og frekvensen i det offentlige net ligger uden   

  for funktionsgrænserne for den beskyttelse, der er krævet i 551.7.2. 



Installation 

• 551.7.4 Der skal findes midler, som kan adskille 

generatoranlægget fra den offentlige forsyning. Midlerne til 

adskillelse skal altid være tilgængelige for elleverandøren. 
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Spørgsmål 

 

   En familie har et årlig energiforbrug på 6500 kWh og ønsker 

installeret et anlæg på taget. Der kan regnes med ca. 1800 

solskinstimer pr. år  

 

Hvor stort et anlæg skal de anskaffe for at dække behovet.? 

 

Svar 

  



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 

522.8.1 Ledningssystemer skal 

vælges og installeres således, 

at der ikke sker beskadigelse 

af ledningers og kablers 

kapper og isolation samt af 

ledningstilslutningerne, 

hverken under installationens 

udførelse, brug eller 

vedligeholdelse. 



Installation 

Det kunne være en løsning 



Installation 

527.2.2 Ledningssystemer, som f.eks. rør, 

lukkede ledningskanaler, 

ledningskanalsystemer, skinner eller 

kanalskinnesystemer, som føres igennem 

bygningsdele, der har en foreskrevet 

modstandsevne mod brand, skal 

indvendig være brandsikkert lukket, så de 

opnår samme modstandsevne mod brand, 

som den pågældende bygningsdel havde 

før gennemføringen. Desuden skal de 

lukkes udvendigt som angivet i 527.2.1. 



Installation 

Endnu et 

eksempel på en 

gennemføring 



Installation 

 

 

• Snelast  

• Vindlast  

• Gennemtæring  

• Råd og svamp  

 



Installation 



Installation 



Installation 



Installation 

Lidt om tilgængelighed. Kap. 513 ,betjening, eftersyn og vedligeholdelse 



Installation 



Dimensionering af ledninger 

 Der er to muligheder når der skal vælges ledninger efter SB afsnit 6: 

 

 IEC tabellerne 

 

 De forenklede danske bestemmelser 



Ledninger dimensioneret efter forenklede danske 

bestemmelser 

 Valg af ledning overstrømsbeskyttet af 

maksimalafbryder/motorværn/automat

sikring 

Vær opmærksom på belastningens indkoblingsstrøm, når der vælges type. F.eks. vil en startstrøm fra en stor motor 

have en største øjebliksværdi på ca. 12 gange motorens fuldlaststrøm 

BrtZ IIKI 

sK 0,75 end størreer BG  hvis  



tZ

B

KI

I
BG

rstZ IKKI 

222 SKtIK 

Ved kortslutningskontrollen anvendes det af fabrikanten 

oplyste jouleintegral bestemt ud fra værste 

kortslutningsstrøm 

OB KB 

Data fra bilag A tabelværdier 

Tabelstrømværdi IZ  Tabel A.2 – A.3 

Korrektion for temperatur Kt  Tabel A.4 

Korrektion for samlet fremføring Ks Tabel A.5 



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 

 

 

• F.eks ved jævnspændinger over 120 V kan det anbefales at 

solcellemoduler er klasse II.  

 

 

 

 



Installation 



Installation 

• Koblingsudstyr 



Installation 



Installation 

Lynafleder 



El-producerende anlæg 

 



Installation 

 


