
Solcelleanlæg 

Nye regler

Den nye bygningslov indeholder regler om bæredygtige energiløsninger. 
Derfor er solceller i endnu højere grad blevet et fornuftigt valg i forbindelse 
med nye konstruktioner. Samtidig udgør markedets bedste integrerbare 
solcelleanlæg en del af selve bygningen. Ved nye tagkonstruktioner, hvor  
der ellers ville have været udgifter til tagmateriale, kan det vælges at integrere 
solcelleanlægget i taget, således at selve solcellepanelerne fungerer som 
tag på det givne areal, eksempelvis ca. 40 m² for et alm. parcelhus. 40 m² 
vil typisk dække 100% af en privat husstands forbrug. 

 
Private og offentlige myndigheder

Folketinget har vedtaget den såkaldte “nettomålingsordning”. Ordningen 
gælder for private borgere og for offentlige institutioner. Den medfører, 
at der ikke skal betales afgift for solcelleanlæg, som dækker forbruget af 
strøm i boliger og institutioner. 

Ordningen gør det desuden muligt at “indsætte” eventuel overskydende el 
fra solcellerne på det offentlige elnet – dvs. hvis der produceres mere el, 
end der forbruges. Denne el kan så “hæves” igen, når solen ikke skinner, 
og du har brug for elektriciteten. Husstandens elmåler løber ganske enkelt 
baglæns, hvis solcelleproduktionen overstiger husstandens aktuelle 
strømforbrug. På den måde vil et anlæg på 6.000 W give energi svarende 
til ca. 5.300 kWh, som er det forbrug, et parcelhus normalt har på et år. 
Et sådant anlæg fylder ca. 40 m² og vil derfor være et oplagt valg ved et 
forestående tagskifte eller ved nybyg. Herved spares udgifterne til tag på de 
40 m². Offentlige institutioner er omfattet af en nettomålingsordning.  Hver 
100 m² af institutionen gælder som et parcelhus med 5.300 kWh om året. 
Eksempelvis får en institution på 800 m² ca. 42.400 kWh forbrug, hvilket vil 
dække de fleste institutioners behov. 

Om Solaropti

Solaropti er et firma, der har specialiseret 
sig i bæredygtig energi i form af 
solcelleanlæg.

Solaropti bestræber sig på at tilbyde 
service og kundebetjening på et højt 
niveau. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at 
imødekomme kundens forventninger. 
Solaropti giver garanti for, at vores 
solcellepaneler har mindst 80% af deres 
ydeevne efter 25 års brug. Solaropti 
bruger kun produkter af høj kvalitet. 
Vi har specialiseret os i at sælge og 
installere solcelleanlæg med stor effekt 
og smuk æstetik. Vores anlæg er i den 
absolutte topklasse og udmærker sig 
ved at kunne tilpasses som en naturlig 
del af bygningskonstruktionen i stort 
set alle bygninger. Vores produkter er 
testvindere i internationalt anerkendte 
fagblade i branchen.

Hvis du har spørgsmål om energi fra 

solceller eller ønsker et uforpligtende 

tilbud fra Solaropti, er du velkommen til at 

kontakte os. Vi deltager gerne i et møde, 

hvor vi kan drøfte netop dine muligheder 

for at få lavet en optimal løsning.

Verdens reneste investering, gør dig 

uafhængig af elværkernes stigende 

priser med 6% afkast om året.

•	 Bæredygtig	økonomi	
med	6,3%	afkast	om	året	

•	 Æstetisk	design	

•	 Markedets	bedste	anlæg	

•	 Ren	vedvarende	energi	
der	er	100%	CO²	frit
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Solcelleanlæg 
Verdens reneste investering, gør dig 

uafhængig af elværkernes stigende 

priser med 6% afkast om året.

Telefon: 35 13 45 77 | Mobil: 61 33 45 77 | E-Mail: info@solaropti.dk
www.solaropti.dk

Elpriser ifølge International Energy Agency holdt op imod et 4% lån over 30 år
Nedenfor er der vist en graf over økonomien ved at anskaffe sig et solcelleanlæg. Der tages udgangspunkt 
i et kreditforeningslån på 4% og et solcelleanlæg på 6.000 W til en pris på kr. 180.000. Grafen viser den 
formodede elprisstigning sammenlignet med låneudgifterne (rentefradrag er ikke indregnet) . 
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Energipriser for husholdninger
Stigning på el-priserne siden 1980 ifølge Energistyrelsen

www.solaropti.dk

Økonomi og solcelleanlæg




