
 

 

15. november 2012 
 
 
 

1

Solceller – forskellige boligformer (fremadrettet) 

 
Den nye solcelleaftale ændrer vilkårene for anlæg på private hjem, på virksom-
heder og for fællesanlæg. Først og fremmest bliver det nemmere og mere for-
delagtigt at lave store fællesanlæg i for eksempel landsbyer og boligforeninger.  
 
 
Private hjem 
Nettoafregningsordningen for private bevares, men ændres så nettoafregningen 
fremadrettet bliver timebaseret i stedet for årsbaseret.  
 
Nettoafregning betyder, at ejeren af et solcelleanlæg gratis kan bruge den 
strøm, han selv producerer uden at blive pålagt tariffer, afgifter og moms. Her-
ved sparer anlægsejeren ca. 2 kr./kWh. 
 
Afregningsprisen for den overskydende el vil være 130 øre/ kWh i 10 år for an-
læg op til 400 kW, hvis anlægget etableres i 2013. Afregningsprisen aftrappes 
løbende til 60 øre over 5 år, i takt med at anlægsprisen på solceller falder. An-
læg produceret i 2014 får således 116 øre for den overskydende el i 10 år osv. 
 
Det erhvervsmæssige skattefradrag for private afskaffes. 
 
Samlet betyder den nye ordning, at et solcelleanlæg på 5 kW er tjent hjem på 
ca. 10 år, mens anlægget har en forventet levetid på 20-30 år. Investeringen er 
således fortsat meget attraktiv. 
 
Virksomheder (gartnerier, landbrug, mv.) 
Den nye solcelleordning ligestiller større og mindre anlæg samt forskellige ejer-
former. Samtidig fjernes loftet på 6kW for solcelleanlæg, hvilket muliggør større 
anlæg. Det giver nye muligheder for virksomheder, herunder gartnerier, land-
brug m.v. 
 
Virksomheder kan nettoafregne på timebasis på samme vilkår som private hjem 
for den del af produktionen, hvor der produceres samtidig med, at den forbru-
ges. Her stiger værdien af den solcelleproducerede strøm for virksomheder, 
landbrug, gartnerier m.v. således mere end 3 gange. 
 
For den overskydende elproduktion kan virksomheder m.v. afregne til den mid-
lertidigt forhøjede støtte på 130 øre/kWh i 10 år for anlæg op til 400 kW etable-
ret i 2013. 
 
 
Fælles anlæg (andelsboligforening, landsby fællesskab, boligforening mv.) 
Forligskredsen er enige om at forbedre forholdene for fællesanlæg væsentligt. 
Fra et sådant anlæg sælges hele produktionen til en forhøjet afregning på 145 
øre i 10 år, hvis anlægget etableres i 2013. Dette er mere end en fordobling ifht. 
den nuværende ordning, hvor afregningsprisen er 60 øre i 10 år og 40 øre de 
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næste ti år. Afregningen aftrappes på samme måde, som øvrige anlæg over en 
fem årige periode. 
 
Hensigten med aftalen er at sikre, at disse anlæg stilles økonomiske ligeså at-
traktivt, som anlæg, der kan nettoafregne i eget forbrug. I forbindelse med re-
vurderingen af solcelleordningen i 2015 vil forligskredsen se på, om hensigten 
er opfyldt. 
 
Et fælles anlæg må gerne nettoafregne produktionen fra et solcelleanlæg i det 
fælles elforbrug. Her vil værdien af den producerede el svare til ca. 2 kr./kWh – 
hvilket er godt en tredobling i forhold til den nuværende ordning. 
 
De enkelte forbrugere kan dog ikke nettoafregne deres private elforbrug enkelt-
vis. Når elproducent (ejer af produktionsanlægget) og elforbruger ikke er den 
samme person, eller produktionen ikke leveres direkte til ejerens egen elinstal-
lation, er der tale om salg af el, der belastes med tariffer, afgifter og moms. Der-
for forhøjes støtten. 
 
Energistyrelsen vurderer, at den nye ordning betyder, at anlæg etableret i 2013 
får en simpel tilbagebetalingstid på under 10 år. 
 
Anlægspris 
De aktuelle tilbudspriser inklusiv standard montage fra de forskellige leverandø-
rer varierer en del for samme størrelse anlæg, ligesom der er tendens til højere 
priser pr kW jo mindre anlægget er. Der er eksempelvis tilbud om 6 kW anlæg til 
mellem 13.000 og 22.000 kr. pr kW. Energistyrelsen har som beregningsforud-
sætning for anlæg opført i 2012 anvendt en pris på 19 kr/W. Denne er til sam-
menligning angivet på figuren. 
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Figur 1. Kilde: www.solcellepriser.dk 
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Eksempel på økonomien for et solcelleanlæg (husstand)  
Nedenstående figur viser, at der er et positiv cash flow allerede fra dag ét.  
 

 
Figur 2. Låneomkostninger (ydelse minus rentefradrag) og værdi af solcelleproduktion 
Note: 5 kW anlæg til 75.000 kr. finansieret til en rente på 5 %. 40 % af produktionen er egetfor-
brug. Overskudsproduktionen afregnes til 130 øre/kWh de første 10 år og derefter til markedspris 
 
 
Husstandsvindmøller 
Forligskredsen er enige om, at vilkårerne for husstandsvindmøller analyseres 
nærmere før de endelige regler fastlægges. 
 
 
Hvem gælder de nye regler for? 
 
Alle anlæg, der ikke lever op til kravene for at komme på ind under overgangsordnin-
gen, behandles efter de oven for beskrevne principper. 
 
Overgangsordningen gælder for de anlæg, som er nettilsluttet frem til dagen før 
lovforslagets fremsættelse samt for de anlæg, som overholder alle følgende kri-
terier: 
• At der er indgået bindende aftale om køb inden fremsættelsesdagen, 
• At netselskabet har modtaget anmeldelse af anlægget inden 30 dage efter 

lovforsla-gets fremsættelse (indebærer at installatøren udfylder og frem-
sender Energinet.dk’s stamdatablanket med henblik på registrering i Stam-
dataregisteret), og 

• At anlægget er nettilsluttet senest 6 måneder efter fremsættelsestidspunk-
tet. 

 
Lovforslaget fremsættes så hurtigt som muligt. 
 
 


