
Program 

• Kl. 17.00 – 20.00 

• Generel information 

               - VE - Direktivet 

               - Bestemmelser 

• Solceller     

               - Valg af anlæg 

               -  Regler og Myndighed 

               - Installation 

               - Dokumentation         

• Smart Grid 

               - Hvad betyder Smart Grid 

               - Hvorfor Smart Grid 

               - Projekter i Danmark 



Regeringens mål 

• Energiaftalen af 22. marts 2012 

• 2020 / 2050 

• CO2 reduktion med 40% i forhold til 1990 

• Energieffektivisering 12 % i forhold til 2006  

• Ca. 50 af el-produktion fra vindenergi  
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Omregningsforhold 

1 kilo Joule [kJ] = 1000 J 

1 Mega Joule [MJ] = 1000 kJ 

1 Giga Joule [GJ] = 1000 MJ 

1 Tera Joule [TJ] = 1000 GJ 

1 Peta Joule [PJ] = 1000 TJ 

1 kWh (kilo Watt time) = 3,6 MJ = 860 kcal 

(kilokalorier) 

1 MWh (Mega Watt time) = 3,6 GJ 

1 GWh (Giga Watt time) = 3,6 TJ 

1 TWh (Tera Watt time) = 3,6 PJ 
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VE-Direktivet 

• Erstatning for de fossile brændsler  



VE - Direktivet 

Andel af vedvarende 

energi 



VE-Direktivet 

 

 

• Vedvarende Energi forstås ved: 

• Energi fra vedvarende ikke-fossile kilder i form af: vindkraft, 

solenergi, aerotermisk energi, geotermisk energi, hydrotermisk 

energi og havenergi, vandkraft, biomasse, lossepladsgas, gas fra 

spildevandsanlæg og biogas 

 



VE-Direktivet 

• Hvad er : 

• Aerotermisk energi«: energi, som lagres i form af varme i den 

omgivende luft 

•Geotermisk energi«: energi, som lagres i form af varme under 

jordens faste overflade 

• Hydrotermisk energi«: energi, som lagres i form af varme i 

overfladevand 

• Biomasse«: den bionedbrydelige del af produkter, affald og 

restprodukter af biologisk oprindelse fra landbrug (herunder 

vegetabilske og animalske stoffer), skovbrug og tilknyttede 

industrier, herunder fiskeri og akvakultur, samt den 

bionedbrydelige del af industriaffald og kommunalt affald 



VE-Direktivet 

• Energieffektivisering: 

• Der er store besparelsesmuligheder i boliger, offentlige bygninger 

og erhvervsbyggeri. Ifølge det nye direktiv skal nye bygninger 

senest i 2020 – og for offentlige bygninger fra 2018 – have et 

energiforbrug på næsten nul. 

• I eksisterende bygninger har Danmark gennem en årrække haft 

en energimærkningsordning, som var strammere end kravene i 

EU-direktivet, og der er i BR-10 indført energieffektivitetskrav, som 

skal opfyldes ved større renoveringer og udskiftning af 

komponenter og installationer. 

 



VE - Direktivet 

• Hvilke muligheder ser i ? 


