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De 2 carport halvtage 

 
1. Bygningen  
Som basis for etablering af solcelleanlæg er udpeget carporthalvtage beliggende ud mod 
Søndergårds Alle.  
 
Arealet og formen af tagene på de 2 overdækninger giver mulighed for etablering af ca. 39 kWp.  
 
Tagene er orienteret i sydvestlig retning ca. 45 gr. sydvest. 
 
Hældningen på tagene er ca. 3 gr. Det kan anbefales, at forøge tagets hældning i forbindelse med 
etablering af solceller til 5 – 7 gr. for at sikre, at der ikke samler sig for meget snavs og vand på taget.  
 
Større hældning vil umiddelbart være en fordel rent energimæssigt, men omkostningen forventes at 
blive en del højere, hvorfor gevinsten sandsynligvis er tvivlsom.  
 
Det forventes, at den eksisterende trapezpladetagdækning skal demonteres for at få etableret en 
holdbar og visuelt god løsning.  
 
Det vurderes, at den bestående søjlekonstruktion vil kunne bære den øgede last. Der skal etableres 
en bærende konstruktion til solcellepanelerne oven på de nuværende dragere, herunder vil en 
forøgelse af hældningsvinklen falde naturligt ind.  
Der er ikke taget stilling til det endelige design af solcellefladen, hvilket skal foregå i samspil med 
konstruktionsudformningen. 
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2. Forbrug, Solcelleomfang og ydelse: 
Der er oplyst et samlet årsforbrug på 56.694 kWh omfattende de 19 boliger og fælleshuset.  
 
Tagene giver med de ca. 39 kWp en forventet produktion på ca. 34.000 kWh det første år. 
 
Produktionen aftager principielt fra 2. år og efterfølgende med ca. 0,7% pr år. Det første år aftager 
produktionen op til 3 %. Disse henfald er det, som producenter af solcellepaneler har indeholdt i deres 
ydelsesgarantiordninger, som strækker sig over 25 år. Det er med andre ord standard. Det er 
imidlertid ikke et udtryk for, at henfaldet i produktion er som anført. På tyske prøvestationer som 
Photon og TÜV er der en vis erfaring med, at henfaldet kan være betydeligt mindre. Det må i forhold 
til garantiordningerne blot tages, som en ekstra gevinst.  Vedr. garanti se nedenfor.  
 
 
 
3. Halvtagenes fremtræden før og efter: 
Den nuværende trapeztagplade giver et meget neutralt udtryk. Tagets hældning gør imidlertid, at man 
ikke lægger så meget mærke til fladens fremtræden. Med en solcelleflade vil karakteren af tagfladen 
blive mørk og lidt glasagtig. Det er dog en glasfalde, som virker ”dyb” / ikke spejlende, fordi der 
benyttes antirefleks glas.  
For at sikre en sammenhængende flade foreslås mørke solceller (monokrystallinske) med mørke 
rammer, mørk bund og mørke montagebeslag.  
 
 

 
4. Solcelletype – fremtoning - garanti: 
Som solcelletype foreslås som nævnt monokrystallinske. De yder mest, er også de dyreste, men 
forskellen er ikke voldsom, og vil i en konkurrencesituation ved udbud elimineres.  
Men som nævnt ovenfor vil de give det bedste visuelle indtryk.  
 
Der er regnet med standardpaneler, fordi det umiddelbart er de billigste, og fordi det ikke ligger 
indenfor dette skitseprojekt at udarbejde et detailprojekt. Der kan således tænkes andre løsninger 
med speciel fremstillede solcellepaneler, men de vil generelt medføre en højere pris.  
 
Solceller leveres i 2 helt afgørende typer: 

- monokrystallinske; 
- polykrystallinske; 

 
Der findes andre former, bl.a. amorfe celler / tyndfilm, men de er mindre ydende og på lang sigt mere 
tvivlsomme i garantimæssig henseende. Men først og fremmest er de fravalgt grundet den mindre 
ydelse. 
   
Der kan konstateres en vis ydelsesmæssig forskel mellem mono- og poly- celler men billedet er ikke 
entydigt, som det tidligere var, da begge typer til stadighed forbedres, hvorfor det i stor udstrækning 
afhænger af produktet. 
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Den visuelle forskel er derimod stor. De monokrystallinske solceller er ”sorte” eller meget mørkegrå 
og ensartede i strukturen, medens de polykrystallinske solceller er blålige og mere uensartede. Det er 
derfor i høj grad ønsker til den visuelle fremtoning, der vil være afgørende for valget af solcelletype.    
 
Standardgarantiforhold er som nedenfor, men der forekommer afvigelser i markedet. 
Der ydes normalt op til 25 års garanti på solcelleydelsen, forstået som: 
10 års garanti med min. 90 % af ydelsen og de efterfølgende15 år med min. 80 % af ydelsen. 
 
Produktgarantien er normalt 10 år, hvilket indikerer, at den tekniske kvalitet ikke nødvendigvis lever 
op til ydelsesgarantien. Ydelsesgarantien forstås derfor således, at hvis panelet teknisk overlever, 
skal det kunne yde som beskrevet. Det har dog gennem afprøvninger og gennem erfaringer, ikke 
mindst i Tyskland, hvor solceller har været på banen en del flere år end i DK, kunnet konstateres, at 
der ikke sker mange udskiftninger, dvs ligesom med henfald i produktionen, synes den tekniske 
kvaliltet generelt at være bedre end garantierne lader forstå.  
 
Der er generelt tale om lange garantier, ikke mindst ydelsesgarantien.  
Garantiordninger af denne type, skal forholdes til de producerende firmaers stabilitet. Da udviklingen i 
stabilitetsforholdet på ingen måde kan forudses, er den bedste garant for at sikre sig, at man søger de 
bedst mulige produkter.  
 
 
 
4. Adfærd 
I forbindelse med egenproduktion af el-energi vil det være hensigtsmæssigt at overveje forskellige 
adfærdsforhold i det daglige. Det knytter sig til den nedenfor omtalte ”nettoafregningsordning”. 
Med nettoafregningsordningen fra udgangen 2012 kan man ikke længere gratis benytte det offentlige 
el-net til at lagre egen produceret strøm, som man ikke lige selv har brug for. Det betyder at det vil 
være en stor fordel, at bruge strøm samtidig med, at der produceres strøm i solcelleanlægget, og det 
er jo først og fremmest, når solen skinner.  
En bebyggelse har nogle funktioner, som kører det meste af tiden, det kan være pumper og 
ventilationsanlæg. Men en meget stor del forbruges naturligvis i de måneder, hvor der ikke er så 
meget sol. Men et fælleshus kan evt. udvide sin benyttelse i solbeskinnede timer, ligesom vaskerier 
gerne skal være i brug, når der er sol.  
 
 
 
5. Nettoordning ved udveksling af el: 
Den producerede strøm fra solcellerne sendes umiddelbart ud på nettet, da det i modsat fald ville 
kræve oplagringsmulighed. Energinet.dk som styrer reglerne omkring el-forsyning/distribution 
forlanger, at udvekslingen mellem egenproduktion til nettet og import fra nettet har et klart og entydigt 
skillepunkt, hvor udvekslingen kan måles. Er det tilfældet, vil der på årsbasis kunne udveksles frit men 
ikke gratis. Der er regnet med, at en kWh koster kr. 2,20 ved køb af strøm fra nettet.  
 
Med den nye nettoafregningsordning, endelig vedtaget i juni 2013 i DK, men fortsat ikke godkendt i 
EU, er indført timeafregning, der ændrer en del på forholdene. Hvor egenproduktion og import fra 
nettet over året vil udligne sig, kan dette ikke lade sig gøre ved timebaseret opgørelse.  
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Med timebaseret afregning bliver det uhyre vigtigt, at der er en vis form for overensstemmelse mellem 
egenproduktion fra solcellerne og forbrug på timebasis.  
 
Des større andel der føres til nettet, og altså ikke forbruges umiddelbart, des større bliver tabet i 
forholdet mellem den pris man giver i tilbagekøb, og den afregningspris der modtages ved levering til 
nettet. Differencen vil med udgangspunkt i 2015 være kr. 2,20 – kr. 1,02 = kr. 1,18 øre. pr. kWh. Dette 
forudsat, at EU godkender ordningen.  
 
Såfremt der indgås aftale om etablering af anlægget i 2015, vil man som producent af strøm modtage 
kr. 1,02 øre pr. kWh over 10 år for den strøm, der sendes til nettet. Herefter vil prisen falde til ca. 60 
øre, det man kalder markedsprisen.  
 
Indgås aftalen først i 2016 vil afregningsprisen som udgangspunkt være 88 øre gældende i 10 år, og 
derefter 60 øre. 
Men det der købes tilbage koster stadig kr. 2,20.  
 
Der skelnes mellem privat strømforbrug og fælles strømforbrug. Fælles strømforbrug betales med en 
lidt højere afregningspris, i 2015 kr. 1,11. 
 
Der kan installeres solceller med en effekt på op til 6 kWp/bolig indenfor nettoordningen. Potentialet 
er derfor 114 kWp.  
 
 
 
6. Fællesforbrug – privatforbrug – det frie el-valg 
Af det samlede forbrug i boligfællesskabet på 56.694 kWh udgør forbruget i fælleshuset 9.584 kWh. 
Skulle alene fællesforbruget dækkes, ville det blive et meget lille solcelleanlæg.  
Ved at inddrage privatforbruget opnår man, at solcelleanlægget kan udføres med en størrelse som 
her anvist, dækkende de 2 parkeringsoverdækninger. 
 
Forudsætningen for at inddrage det private el forbrug vil være, at alle skriver under på at acceptere, at 
det frie el valg overgår til fællesskabet.  
 
Men det fordrer endvidere, at strømmen skal kunne måles et sted, hvilket naturligt ville være i 
fælleshuset. Det medfører, at der skal etableres bimålere i boligerne og at hele strømforbruget samles 
i en ny hovedtavle med hovedmåler i fælleshuset. Denne måler er så det punkt hvortil solstrømmen 
fra solcelleanlægget leveres. 
 
Det er oplyst, at den årlige abonnementspris pr måler ligger omkring kr. 576,-. Ved sammenlægning 
af el -forbruget til en enkelt hovedmåler i fælleshuset bortfalder denne udgift for de 19 boliger. Det 
koster noget at installere bimålere i boligerne, og det koster især at få omlagt kabelføring, men 
generelt vil investeringen være tjent hjem på relativt få år, og vil i længden kunne betale sig. 
Det ligger udenfor dette skitseprojekts rammer at fastlægge omfanget af omlægning og omkostningen 
til denne. 
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7. Installation: 
Solcellepanelerne kobles elektrisk sammen via kabelforbindelser fastholdt til den underliggende 
konstruktion.  
Kablerne føres frem til vekselrettere/invertere, som omformer den producerede jævnstrøm til 
vekselstrøm.  
 
Den omformede strøm føres i kabel til bygningens måler, hvor el-produktionen vil indgå som et bidrag 
til det samlede el- forbrug. Måleren registrerer på timebasis året rundt omfanget af netto import hhv. 
nettoeksport i forhold til det offentlige net.     
Det vil umiddelbart være formålstjenligt at placere vekselretterne i skurene for enden af taget over 
parkeringen. Der skal benyttes en vekselretter pr. anlæg, lidt afhængig af fabrikat, og en placering i 
skurene vil gøre kabeltrækningen fra solcellepanelerne til vekselretterne enkel. Den videre forbindelse 
fra vekselrettere til hovedtavlen i fælleshuset medfører, at der skal graves en rende og bores igennem 
fundament et hensigtsmæssigt sted. 
Sammenlægningen af el- forsyningen til et punkt fordrer ny hovedtale med hovedmåler. 
 
 
 
8. Myndigheder og Forbehold 
Der skal indsendes ansøgning til bygningsmyndighederne om tilladelse til at etablere anlægget, i 
hvilken sammenhæng også de arkitektoniske forhold vil blive vurderet. 
 
Der tages forbehold for bæreevne, som skal eftervises i forbindelse med den nødvendige 
tillægskonstruktion. 
 
Der tages forbehold for Energinet.dk’s godkendelse af anlægget som berettiget til Nettoafregnings-
ordningen. 
 
Der tages forbehold for det lokale Energiselskabs evt. indsigelse mod omlægning af forsyningskabler, 
herunder omkostninger til nyt el-skab mv.  
 
 
 
9. El-prisens udvikling og henfald i produktion: 
På skemaet nedenunder ses udviklingen i KWh prisen ved en årlig stigning på 2 %. 
Denne stigning er i gennemsnit mindre end den gennemsnitlige stigning gennem f.eks. perioden 1998 
til 2009 hvor el basis prisen steg med 3 % årligt og her oveni stigning i afgifter.  
 

 Forventet prisstigning pr år = 2 %, herunder anført for hvert andet år.     

      
År 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 
KWh pris 2,20 2,29 2,38 2,48 2,57 2,68 2,79 2,90 3,02 3,14 3,27 3,40 3,54 
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Det skal dog retfærdigvis siges at priser går op og ned indenfor få år, således at det kun over en vis 
årrække vil kunne ses, om det generelt går den ene eller anden vej. 
 
På kurven herunder er 2 % prisstigningen sammenholdt med henfaldet i produktionen over de 25 år 
iht. garantiordningen. Priserne har hidtil og forventes fortsat at stige med min. det tredobbelte i forhold 
til produktionshenfaldet. 
 

 
 
 
10. Budget: 
Budgettet er anslået.  
 
En tilbudsindhentning med baggrund i et konkret detailprojekt vil være forudsætningen for at 
tilvejebringe en eksakt pris.  
 
Det har i tidligere projekter vist sig at spredningen kan være temmelig stor blandt tilbudsgivere.  
Det er derfor vigtigt at der gennemføres et decideret udbud. 
 
Der er i budgettet afsat udgifter til tekniker honorar og en mindre diverse post, som på dette 
indledende stadie anses for nødvendig.  
 
Budgetter følger bagest side 10 og 11. 
 
 
 
13. Konklusion: 
En væsentlig del af det energifremmende drejer sig også om at spare på energien ved en mere 
effektiv udnyttelse af energien f.eks. gennem bedre apparater, bedre lyskilder og et kontrolleret el-
forbrug. Herved vil den producerede solenergi automatisk komme til at udgøre en større andel. 
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Solcelleanlæggene bygges således op, at de enkelte solcellepaneler nemt kan demonteres og 
erstattes af nye mere effektive, efterhånden som sådanne udvikles. Så selv om solcellepanelerne 
måske vil kunne yde strøm i 100 år, er det tænkeligt at det efter 25 eller 30 år vil være 
hensigtsmæssigt at udskifte dem med nogle på det tidspunkt mere effektive solceller. 
 
 
Solarplan Aps 
Klaus Boyer 
Arkitekt maa 
 
 
 
 
 

 
Tage over parkering med solceller 
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Solcelleprisen på kr. 15,- / W er sat lidt højt i forhold til dagens generelle niveau, hvilket skyldes de ekstraordinære konstruktions- 
forhold og omfanget. 
Købsprisen fra nettet er sat til 2.20, men kan lokalt være divergerende herfra. 
Direkte timeforbrug er sat ud fra god adfærd, med et omfang der kan genfindes i boligforeninger. Dog kan det også være ringere. 
 
 

Budget Solceller på tage over parkering

Aktivitet Anlæg Solcelleflade Ydeevne pris pr. Samlet pris
Paneler 250 Wp Wp ex. Moms

Solcelleleverance solcellepaneler og invertere 156 39.000           15,00             585.000         

konstruktion og tilpasning
transport og montage
el-materiel og tilslutning

Andre Byggeaktiviteter stillads og byggeplads
tilpasning af el-anlæg 18.000           

diverse bl.a. rende i terræn -                 

Samlet anlægspris 603.000         

Rådgivning projekt, arkitekt 36.180           

tilbudsindhentning
kontrakt aftale
myndighedsgodkendelse
tilsyn under etablering
tegningstryk, kopier mm.
byggeregnskab

Samlet anskaffelsessum 639.180         

enhedspris/ Wp 16,39             

moms 159.795         

Samlet anskaffelsessum inkl. moms 798.975         

Rentabilitet for solcelleanlæg Forbrug Produktion kWh-pris Sum

Det samlede forbrug 56.694           

1. års produktionsværdi 34.000           2,20               74.800           

Solcelleproduktion andel af forbrug 60,0%

Direkte forbrug på timebasis  60,0% 20.400           

Eksport til net 40,0% 13.600           1,02               13.872           

Tilbagekøb fra net 40,0% 13.600           -2,20              -29.920          

Difference ved salg / køb -16.048          

Direkte forbrug på timebasis af det samlede forbrug 36,0%

Samlet besparelse ved solcelleproduktionen 58.752           

Investering 798.975         

Besparelse 1. år 58.752           

Forrentning baseret på 1. år 7,4%

Simpel tilbagebetalingstid i år   14                  
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Den simple tilbagebetalingstid overskrider de 10 år med forøget afregningspris. Hvis der ses bort fra denne forhøjede afregningspris og 
alene benyttes ”markedsprisen” på 60 øre vil den simple tilbagebetalingstid andrage 15 år. Den reelle tilbagebetalingstid under de nævnte 
vilkår antages derfor at ligge omkring 13-14 år. 
 
 
 
 

 
Tage over parkering med solceller 

 
 
 
 
 
 

 

Solceller 
 


