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1 INDLEDNING
1.1 FORORD
I løbet af de seneste 10 år er rammevilkårene for at opstille solcelleanlæg i almene
boligafdelinger blevet forringet. I 2017 blev ordningen for nettoafregning endda
ændret med tilbagevirkende kraft. I forbindelse med denne lovændring, hvor den
timebaserede afregning blev ændret til straksafregning, tog Landsbyggefonden
initiativ til at få belyst, hvor risikobetonet det er for almene boligafdelinger at etablere
solcelleanlæg kombineret med et stationært batterilager (her benævnt hybridanlæg).
På det tidspunkt havde Landsbyggefonden givet tilsagn om ydelsesstøtte til en
række demonstrationsanlæg, der skal høste praktiske erfaringer med hybridanlæg
bestående af solceller og batterilager. Selv om priserne på både solceller og batterier er blevet markant lavere siden de første forringelser i 2012, havde der alligevel
bredt sig en stigende usikkerhed blandt almene boligorganisationer for, om der ville
komme flere ændringer i rammevilkårene, så grundlaget for beboernes beslutning
ville blive mere risikobetonet.
For at imødegå denne usikkerhed besluttede Lejerbo København, der senere har
skiftet navn til Bo-Vita, at søge Københavns kommune om tilskud til at gennemføre
udvidede forundersøgelser med afsæt i boligafdelingen Fortvænget. Disse analyser
skulle bl.a. belyse, hvordan det beboerøkonomiske driftsresultat af et hybridanlæg
ville blive påvirket, hvis forskellige vilkår blev ændret.
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Solceller og store batterier er i de seneste år blevet så billige, at
det i mange tilfælde er en god forretning for beboere i almene
boligafdelinger at opsætte såkaldte hybridanlæg med solceller
og batterilagre. Det gælder ikke mindst, hvis der i ejendommen
skal sættes stillads op, f.eks. hvis vinduerne skal males, eller
taget skal repareres eller udskiftes.

Denne vejledning suppleres med en mere generel introduktion til beboerdemokrater og en kort præsentation af begrebet hybridanlæg
med ladestandere.

På grundlag af en tilskudsbevilling fra Københavns
kommune har COWI gennemført beregninger af en
række scenarier:

	Hybridanlæg er i løbet af de senere år blevet
robuste over for mulige ændringer i vilkårene.
Det gælder både ved ændringer i elpriser,
nettariffer og renter på fastforrentede realkreditlån.
Der er derfor god og sikker beboerøkonomi i at
etablere et hybridanlæg, især hvis det kombineres
med anden form for renovering.
Desuden er det analyseret, at kombination af hybridanlæg og ladestandere til elbiler forbedrer driftsøkonomien
for beboerne, når de installeres som en integreret del af
hybridanlæggene.
Resultaterne i denne vejledning henvender sig
primært til projektledere samt energi- og miljøkonsulenter i de almene boligorganisationer. Vejledningen
suppleres med en mere generel introduktion til beboerdemokrater og en kort præsentation af begrebet
hybridanlæg med ladestandere. Den kan fordeles blandt
beboerne i den enkelte boligafdeling, forud for en debat

om muligheder for aktivt at bidrage i den grønne omstilling.
Analysen af de forskellige scenarier har taget udgangspunkt i boligafdelingen Fortvænget med ca. 100 boliger
og et beregnet samlet elforbrug på 400.000 kWh/år.
Scenarierne belyser derfor de konkrete forhold i en sådan
boligafdeling.
For at opnå en rimelig sikkerhed for, om det kan betale
sig at etablere hybridanlæg i den enkelte boligafdeling,
bør der derfor gennemføres en forundersøgelse på
grundlag af de lokale forhold, før et forslag om at etablere
hybridanlæg forelægges et afdelingsmøde til beslutning.
Parallelt med dette projekt har der været arbejdet
med etablering af hybridanlæg og med ladestandere. Det aktuelle stadie for projekterne kan følges
på AlmenNets Energidemonstrationsportal
(https://energiportalen.almennet.dk/)

Disclaimer
COWI påtager sig intet ansvar for den videre
anvendelse af projektets resultater og anbefalinger,
som helhed eller i uddrag, ligesom der tages
forbehold for eventuelle fejl og mangler.
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1.2 FINANSIERING AF
HYBRIDANLÆG
Landsbyggefonden har i perioden 2016-2019 bevilget
ydelsesstøtte til en række projekter med hybridanlæg
fra den særlige pulje til energidemonstrationsprojekter.
Denne pulje er opbrugt, og der kan derfor ikke forventes
yderligere tilsagn om ydelsesstøtte til hybridprojekter fra
Landsbyggefonden.
De simuleringer af beboerøkonomien i hybridanlæg, der
er gennemført i dette projekt, vidner om, at det i de fleste
tilfælde vil give et beboerøkonomisk overskud at etablere
et hybridanlæg med 30-årige fastforrentede realkreditlån
uden særlige tilskud eller særligt fordelagtige lån. Der kan
dog være særlige forhold i den enkelte boligafdeling, der
komplicerer og fordyrer projektet, og i den situation er der
flere muligheder for en medfinansiering, der kan sikre den
beboerøkonomiske rentabilitet:
› Organisationsbestyrelsen kan give tilsagn om
anlægstilskud fra boligorganisationens konto med
Landsbyggefondens trækningsretsmidler. Herfra kan
der gives op til to tredjedele af anlægsudgiften i tilskud
under forudsætning af Landsbyggefondens efterfølgende godkendelse.
› Organisationsbestyrelsen kan også beslutte at give
tilskud eller fordelagtige lån (rente- eller afdragsfrie i en
periode) fra boligorganisationens dispositionsfond.
› Endelig kan boligafdelingen optage et rentefrit lån i egne
opsparede midler, typisk med 10 års ”løbetid”.
Disse forskellige finansieringskilder kan også kombineres
på en måde, så der skabes et godt beboer-økonomisk
resultat.
Hybridanlæg med solceller og batterilager er en
langsigtet investering i en almen boligafdeling. Solcellemodulerne vurderes at have ca. 30 års levetid, batterierne
og inverterne ca. det halve, mens de nye bimålere har
mindst 10 års levetid. Hertil kommer, at batteriernes
kapacitet efterhånden falder, og at de på et tidspunkt skal
udskiftes eller forsynes med nye battericeller. Markedet er
meget dynamisk. Det kan derfor forventes, at udskiftning
vil være til en meget lavere pris end første anskaffelse.
Da hybridanlæg betragtes som en miljømæssig forbedring, skal investeringen lånefinansieres. Det vil typisk ske
gennem optagelse af 30-årige fastforrentede realkreditlån. Forventede udgifter til udskiftning af elmålere,
invertere og batterier skal optages i langtidsplanen og
finansieres med henlæggelser på konto 120.

1.3 BEGREBER
HYBRIDANLÆG: Betegnelsen bruges i denne vejledning
om et energianlæg, der består af solcellemoduler på
tag eller i facade, og som suppleres med et stationært
batterilager.
LADESTANDER: Det vil som regel være en økonomisk
fordel at supplere et hybridanlæg med ladestandere til
elbiler, især hvis boligafdelingen råder over egne parkeringspladser. Styring af disse ladestandere kan indrettes,
så boligafdelingen optimerer brugen af egenproduceret
el og derved minimerer salg af overskudsel til relativt
lave priser.
SPECIFIK PV-EFFEKT (kWp/kW) er defineret som
installeret effekt i kWp divideret med det gennemsnitlige
forbrug af el inklusive fællesforbrug og elbiler. Enheden
er dimensionsløs kWp/kW. Den angiver forholdet mellem
solcelleanlæggets kapacitet (angivet i kWp) og det gennemsnitlige elforbrug i boligafdelingen (det årlige elforbrug
i kWh divideret med antal timer i året, altså kW).
Denne enhed er benyttet for at gøre de beregninger, der
er gengivet i de grafiske figurer i afsnit 3 generelt anvendelige i almene boligafdelinger uanset størrelse.
SPECIFIK BATTERISTØRRELSE (kWh/kW, altså h – timer),
er defineret som batterikapaciteten i kWh divideret med
det gennemsnitlige forbrug af el inklusive fællesforbrug og
evt. elbiler (årligt forbrug divideret antal timer i året, altså
kW). Enheden er altså kWh/kW, svarende til det antal
timer batteriet kan levere gennemsnitsforbruget.
Denne enhed er benyttet for at gøre de beregninger, der
er gengivet i de grafiske figurer i afsnit 3 generelt anvendelige i almene boligafdelinger uanset størrelse.
RESULTERENDE ELPRIS: Er det samme som LCOE,
se herunder. Det er den årlige gennemsnitspris, som
beboerne i den almene boligafdeling skal betale for deres
elforbrug efter at have etableret et hybridanlæg. Ved at
gange forskellen mellem den resulterende elpris og den
hidtidige indkøbspris for el med boligafdelingens samlede
årlige elforbrug i kWh findes det årlige beboerøkonomiske
overskud.
LEVELIZED COST OF ENERGY (HER ELEKTRICITET)
(LCOE) er beregnet som de årlige udgifter til elforsyning
divideret med det årlige faktiske forbrug af el i boligerne
samt fællesforbrug og evt. brug i elbiler.
De årlige udgifter inkluderer:
› Udgifter til finansiering af anlæg (renter og afdrag)
› Køb og salg af el
› Udgifter til drift og vedligeholdelse
› Henlæggelser til løbende udskiftning af komponenter,
herunder batteri
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AFREGNINGSMÅLER: Denne elmåler findes i boliger,
der har et direkte kundeforhold til en elleverandør.
Afregningsmåleren ejes af netselskabet, og beboeren
betaler abonnement til både netselskab og elleverandør.

TARIF: Betegnelse for den betaling, som netselskaber
og Energinet opkræver for at transportere elektricitet
fra produktionssted/transmissionsnet til slutbrugeren.
Opkræves p.t. som et beløb pr. forbrugt kWh.

BIMÅLER: Når en boligafdeling etablerer et hybridanlæg
eller et solcelleanlæg, der suppleres med fælles indkøb af
el fra en produktionselleverandør, skal den eksisterende
afregningsmåler skiftes eller konverteres til en bimåler
eller fordelingsmåler. Ved udskiftning bliver måleren ejet
af boligafdelingen, og beboerne skal ikke længere selv
betale abonnementer. Ved konvertering ejer netselskabet
fortsat måleren, og beboerne betaler et – typisk lidt
mindre – abonnement til netselskabet for at dække
udgifterne til forbrugsregistrering, vedligeholdelse
og udskiftning.

VARIABEL NETTARIF: Dansk Energi har i sit oplæg til
Tarifmodel 3.0 over for Forsyningstilsynet foreslået at
indføre tariffer, der varierer i løbet af døgnet, således
at tariffen er højest, når elnettet er hårdest belastet, og
lavest, når elforbruget er lavt.

INVERTER: En vekselretter, der er designet til at omsætte
solcellemodulernes jævnstrøm (DC) til vekselstrøm (AC),
der bruges i husholdningsapparater og på elnettet.
NETTJENESTER: En samlebetegnelse for de ydelser,
som elproducenter og elforbrugere kan tilbyde det samlede elsystem, f.eks. i form af fleksibelt/flytbart elforbrug,
afbrydelighed, støttesalg til produktionselleverandører i
kritiske situationer, f.eks. ved opfyldelse af balanceansvar
eller ved udfald af produktionsenheder. For nogle af disse
tjenester vil almene boligafdelinger typisk råde over så
relativt små produktionsanlæg, at det vil være nødvendigt
at gå sammen med flere andre solcelleejere, f.eks. med
bistand fra en aggregator.
ELLEVERANDØR: Den officielle betegnelse på et selskab,
der har opnået ret til at købe el på spotmarkedet og
sælge videre til forbrugerne.
PRODUKTIONSELLEVERANDØR: Den officielle betegnelse på et selskab, der ikke kun sælger el, men som også
har fået ret til at købe el fra solcelle- eller vindmølleejere.
AGGREGATOR: Et selskab der har til opgave at organisere flere slutbrugere – enten husholdninger eller virksomheder – på en måde, så de kan levere nettjenester, der
har reel betydning for optimering af elnettets drift.
EFFEKTBEHOV: Betegner den maksimale effekt (kW),
som boligafdelingen har behov for at købe fra nettet.
Begrebet kan især få betydning, hvis netrådighedstariffen
erstattes af en betaling for maksimalt effektbehov.
INSTALLERET EFFEKT: For et solcelleanlæg er den
installerede effekt (kWp – kiloWatt peak) en betegnelse
for den højeste effekt, anlægget vil levere ved det
maksimale solindfald vinkelret på panelerne. Det er i dag
typisk omkring 200 Wp (0,2 kWp) pr. m² solcellepanel.
Med 1 kWp solcellepaneler (ca. 5 m²), produceres i
Danmark ca. 950 kWh el pr. år afhængig af hældning
og orientering. Til sammenligning vil de samme paneler
(1 kWp) i Rom producere omkring 1230 kWh pr. år og
i Cairo ca. 1530 kWh pr. år.

NETRÅDIGHEDSTARIF: Betegnelse for den betaling,
som netselskaber har fået mulighed for at opkræve af
solcelleejeres egetforbrug af den elektricitet, som solcelleanlægget producerer. Netrådighedstariffen skal dække
netselskabernes omkostninger til at opretholde den
nødvendige kapacitet i elnettet – også til solcelleejere, når
der ikke produceres af solcelleanlægget. Opkræves p.t.
som et beløb pr. kWh.
EFFEKTBETALING: En betaling der afhænger af
den maksimale mængde energi (el eller fjernvarme),
som en slutbruger må aftage fra energileverandøren.
Effektbetaling er udbredt inden for fjernvarme, men er
endnu kun undervejs i elsektoren. I første omgang hos
store erhvervskunder og i Energinets transmissionssystem. Effektbetaling er begrundet i, at brugeren så
betaler i forhold til den produktions- og netkapacitet, som
forbruget medfører. Effektbetaling vurderes at have større
tilskyndelse til fleksibelt elforbrug end netrådighedstariffer.

1.4 FORKORTELSER
PV: Forkortelse for PhotoVoltaics, der er den engelske
betegnelse for solceller. Solceller omsætter energien i
solstråling til elektricitet ved hjælp af en fotovoltaisk effekt.
PVT: Forkortelse for moduler, der består af både solceller
(PV) og solfangere (T for termisk).
PVT-BAT: Betegnelse for et beregningsprogram, som
er udviklet af COWI med støtte fra Dansk Energis
ELFORSK-program, og som bruges til at dimensionere
det brugerøkonomisk optimale energianlæg, bestående
af solceller (PV), solfanger/energioptager (T for termisk)
og batterilager (BAT).
kW: kiloWatt er en enhed for effekten i et elproduktionsanlæg eller for den effekt, en elforbruger aftager fra
elnettet på et givet tidspunkt. Effekt er arbejde eller energi
pr. tidsenhed, bedst kendt fra hestekraft (hk) i biler. En
hestekraft er lig 735 W eller 0,735 kW.
kWh: kiloWatttimer (”h” står for hour = engelsk for time)
er en international enhed en energimængde (arbejde),
i denne sammenhæng elforbrug. Elprisens mange
komponenter (spotpris, tariffer, afgifter m.v.) fastsættes
som et beløb pr. kWh.
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LCOE: Levelized cost of electricity (se under begreber)
SOC: State-of-charge er i denne vejledning den engelske
betegnelse for, hvor meget et batteri er opladet på et
givet tidspunkt i procent af den brugbare kapacitet.

og begrebet ”kWh/kW” for batterilagerets kapacitet.
Begreberne udtrykker, hvor stort solcelleanlægget og
batteriet er i forhold til det gennemsnitlige elforbrug i
boligafdelingen, henholdsvis kWp/kW (dimensionsløst) og
kWh/kW (h – timer).

Hybridanlæg med solceller og batterilager i en almen boligafdeling er en langsigtet investering. Anlægsudgifterne
er relativt høje, til gengæld er de løbende driftsudgifter
meget lave. Det er derfor vigtigt forud for den endelige
beslutning om etablering at have en rimelig sikkerhed for,
at et hybridanlæg kan give et positivt beboerøkonomisk
resultat – også hvis de eksterne rammevilkår udvikler sig
anderledes end forventet.

Det fremgår af undersøgelsen, at som udgangspunkt indeholder et hensigtsmæssigt hybridanlæg for Fortvænget
et solcellefelt på ca. 10 kWp/kW og et batteri på ca. 10
kWh/kW. Det gennemsnitlige effektbehov for Fortvænget
er omkring 45 kW (det årlige forbrug divideret med antal
timer i året). Anlægget vil da blive på 45*10 = 450 kWp
med et batteri på 45*10 = 450 kWh batteri. Da man kan
regne med, at 1 m² PV har en maksimal effekt på ca.
190 W/m², svarer det til at solcelleanlægget vil have en
størrelse på 450*1000/190 = 2370 m² PV. Dette svarer
igen til 2370/100 = ca. 24 m² PV pr. bolig.

Denne vejledning er udarbejdet for at give beslutningstagere i den almene boligsektor en sådan sikkerhed – i
form af et godt overblik over de beboerøkonomiske
konsekvenser, hvis de mest afgørende rammevilkår
ændres i den ene eller anden retning i forhold til det
grundlag, som beslutningen om hybridanlægget blev
taget på. I vedledningen er der gennemført en lang række
beregninger af, hvordan ændringer i bl.a. elpriser, afgifter,
renteniveau og anlægsudgifter påvirker det beboerøkonomiske resultat.

I denne vejledning bruges begrebet ”den resulterende
elpris” som udtryk for det beboerøkonomiske resultat. I
alle de grafiske figurer i afsnit 3 er der angivet en købspris
for el (i fastpris-scenarierne er den 2,40 kr./kWh, ved
variabel pris er gennemsnitsprisen 2,20 kr./kWh). Ved at
tage forskellen på købspris og resulterende elpris pr. kWh
og gange med det årlige elforbrug i boligafdelingen kan
man finde frem til det årlige beboerøkonomiske overskud.
Hvis den resulterende elpris er lavere end købsprisen, vil
hybrid-anlægget give overskud.

Udgangspunktet for beregningerne er Bo-Vitas boligafdeling Fortvænget på Amager med 100 boliger og et
samlet skønnet elforbrug på 400.000 kWh om året. For
at gøre de mange beregninger anvendelige for andre
boligafdelinger er der introduceret begrebet ”kWp/kW”
(dimensionsløs størrelse) for solcelleanlæggets størrelse

Vejledningens Bilag C indeholder en gennemgang af
hybridanlæggets vigtigste komponenter og forslag
til, hvilke krav, der bør stilles i udbudsmaterialet til de
forskellige leverandører. Bilaget indeholder også en del
relevante links til yderligere oplysninger og komponent-leverandører.

1.5 LÆSEVEJLEDNING

HYBRIDANLÆG MED SOLCELLER OG BATTERI TIL ALMENE BOLIGER

2 HYBRIDANLÆG I ALMENE
BOLIGAFDELINGER – FRA
IDE TIL PRAKTISK DRIFT
Et hybridanlæg består af et solcelleanlæg, anlagt på tag eller på facader, i kombination med et stationært batterilager. Landsbyggefonden har siden 2016 støttet en række
demonstrationsprojekter, der skal afprøve de praktiske muligheder og de beboerøkonomiske vilkår for at etablere sådanne hybridanlæg i almene boligafdelinger.
Hybridanlæg med solceller og batterilager er en forholdsvis uprøvet teknologi til at
sikre boligafdelinger et lavere klimaaftryk. Derfor har Landsbyggefonden bevilget
ydelsesstøtte til medfinansiering af 7 demonstrationsprojekter, der alle er vedtaget
af boligafdelingernes beboere, og som er under etablering i tilknytning til besluttede
helhedsplaner.
Hybridanlæggets komponenter fremgår af Figur 2-1 og dets forskellige driftstilstande
fremgår af Figur 2-2, Figur 2-3 og Figur 2-4.

9

HYBRIDANLÆG
Solceller

PV
inverter

Jævnstrøm, en retning

Forbrug

Jævnstrøm, begge retninger
Vekselstrøm, en retning
Vekselstrøm, begge retninger

Batteri

Batteri
inverter

Måler

Elnet

FIGUR 2-1	Hybridanlæggets komponenter. Det er forudsat at der er to invertere, en til solcellerne og en til batteriet
eller batteripakken. Ofte er batteriinverteren mindre end solcelleinverteren, der normalt har en maksimal
effekt, der kun er lidt mindre end den installerede solcelleeffekt.

Solceller

Batteri

PV
inverter

Forbrug

HYBRIDANLÆG
FORBRUGET DÆKKES MED
PV, OVERSKUDDET LAGRES

Batteri
inverter

FIGUR 2-2	Hybridanlægget. Her er der solenergi nok til at dække hele forbruget. Overskuddet lagres i batteriet
via inverteren.

Forbrug

Batteri

HYBRIDANLÆG. INGEN SOL.
HELE FORBRUGET DÆKKES
FRA BATTERIET

Batteri
inverter

FIGUR 2-3	Hybridanlægget. Her dækkes forbruget udelukkende fra batteriet. Dette kan kun ske, hvis batteriinverteren
har tilstrækkelig kapacitet.

Forbrug

Batteri

Batteri
inverter

Måler

HYBRIDANLÆG. INGEN SOL.
BATTERIET OPLADES MED NAT EL.

Elnet

FIGUR 2-4	Hybridanlægget. Batteriet oplades med el fra nettet. I PVT-BAT styres dette af batteristyring, fordi el er
billig, eller fordi batteriet skal være klar til at dække egetforbruget i perioder med spidslast.
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Detaljer vedrørende den dynamiske funktion af hybridanlægget fremgår af slutrapporten for ELFORSK projektet –
link her: 349-054 Slutrapport.pdf (elforsk.dk)
Der sker løbende tilpasning og justering af gældende
regler for etablering af solcelleanlæg, tilslutning af
batterier, samt ikke mindst reguleringsmæssige tilpasninger ift. afregning og deling af fordele mellem beboere.
Det medfører helt naturligt, at potentialet for, at almene
boliger i stor stil etablerer storskala hybridanlæg lader
vente på sig.

En væsentlig forudsætning for at kunne støtte boligorganisationer og afdelingsbestyrelser frem mod en beslutning, er potentiale-analyser som viser de miljømæssige
og økonomiske fordele under forskellige mulige scenarier.
Markedet for nøglekomponenter til hybridanlæg i form
af solcellemoduler, invertere, batterier m.v. udvikler sig
hastigt i disse år. I bilag findes en miniguide til komponenter og komponentkrav.
De følgende billeder viser komponenter fra hybridanlæg.

Hedemarken, 3-etages boligblok med 65 lejligheder. Der er monteret ca. 1000 m² solceller på taget.
I forgrunden ses batteri og ladestander

Hedemarken, 3-etages boligblok. Solceller på taget. Det eksisterende asbestholdige tag er fjernet. Oven på et undertag af brædder med
tagpap er solcellerne monteret med en klæbeløsning. Der er solceller på begge sider af taget.
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En af to invertere til anlægget i Hedemarken.
Denne er på 80 kW.

I baggrunden et 79 kWh batteri med 30 kW batteriinverter (også
Xolta). I forgrunden 75 kW hurtiglader (Hypercharger 50-300 kW)
til elbiler som er koblet til hybridanlægget.

3 stk. 5 kWh batterier (fra Xolta), monteret i kælderen i en
bebyggelse i Brøndby Strand (Silergården).

2.1 FORBEREDELSER TIL
HYBRIDANLÆGGET

Landsbyggefondens grønne garantiordning kan også
bringes i spil og dermed give beboerne større sikkerhed
for, at de brugerøkonomiske fordele realiseres.

For at opnå en god beboerøkonomi i hybridanlæggets
drift er det vigtigt, at det bliver dimensioneret, så det
passer bedst muligt til boligafdelingens bygningsfysiske
udformning og til elforbrugsprofilen i boligafdelingen.

Når det fremtidige fælles elforbrug er identificeret, er et
vigtigt parameter for dimensionering af hybridanlægget
på plads.

Det er derfor en god ide at starte processen med at
kortlægge potentialet for at reducere boligafdelingens
elforbrug til fælles formål (konto 111).
Det kan være ved at udskifte fælles belysning til LEDpærer og/eller benytte bevægelsessensorer i områder
med konstant lys, installere energieffektive cirkulationspumper i varmecentralen eller anskaffe mere energieffektive maskiner i beboervaskeriet.
Boligadministrationens energirådgivere kan i mange tilfælde bistå med at analysere et sådant potentiale. Det kan på
den måde være muligt at medfinansiere sådanne investeringer i energieffektivisering med anlægstilskud fra boligorganisationens trækningsretsmidler i Landsbyggefonden.

Derefter skal det fysiske potentiale for solcellemoduler
kortlægges:
› Hvad er den tekniske restlevetid for den nuværende
tagkonstruktion/belægning? Anlægsomkostningerne
for hybridanlægget kan nedbringes, hvis det etableres
sammen med stilladskrævende projekter i boligafdelingens langtidsplan, f.eks. maling af vinduer, renovering
af tagkonstruktion eller klimaskærm.
› Hvor store tagflader kan tages i brug, er der risiko for
skygger fra træer eller bygningsdele, der kan forringe
solcellernes produktivitet, hvordan er tagfladerne
orienteret mod verdenshjørnerne, og hvor meget
hælder taget?
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2.2 OPTIMERING AF
HYBRIDANLÆGGETS
STØRRELSE

› Er der begrænsninger i lokalplaner eller særlige krav til
bevaringsværdige bygninger, som kræver kommunal
dispensation?
› Kan dele af facaderne eventuelt også benyttes til
solcellemoduler?
Efter at ordningen med nettoafregning i 2017 blev ændret
til straksafregning, kan det typisk betale sig at etablere
solceller mod alle verdenshjørner, fordi elproduktionen på
den måde fordeles over flere af døgnets lyse timer. Denne
vurdering gør det muligt at definere den maksimale
fysiske størrelse for solcellemodulerne. Dette belyses i
scenarie H, se kapitel 3.8.
Screeninger med programmet PVT-BAT har vist, at hvis
et tag i forvejen skal renoveres eller fornyes, kan der
uden anlægsstøtte etableres et hybridanlæg med positiv
beboerøkonomi. Det vil derfor altid være en god ide at
gennemgå boligafdelingens langtidsplan for stilladskrævende vedligeholdelsesopgaver inden for en nærmere
årrække, inden et hybridanlæg eller solcelleanlæg
planlægges undersøgt.

Grundlæggende data,
for forbrug, PV

For at gøre det lettere for beboerdemokrater og administrative medarbejdere at afklare, om det kan betale sig
for beboerne at etablere et hybridanlæg, har COWI med
støtte fra Dansk Energis ELFORSK-program udviklet et
beregningsværktøj, der har fået betegnelsen PVT-BAT.
Med dette værktøj kan man identificere, hvor stort både
solcelleanlægget og batterilageret skal være for at give
beboerne det mest fordelagtige driftsresultat.
PVT-BAT kan downloades fra www.elforsk.dk under
projekt 349-054. COWI opdaterer løbende programmet
med nye funktionaliteter, herunder beregning af potentiale
og økonomi ved integration af smarte ladestandere og
lokale varmepumper. COWI kan kontaktes med henblik
på at få udført en indledende beregning.
Beregningsprogrammet PVT-BAT indeholder en lang
række faste forudsætninger fra internationale solenergiprogrammer om solcellers og batteriers effektivitet,
elforbrugsprofiler for lejere m.v.

Definer
parameter
variationer

Data for priser på
el og anlæg samt
økonomiberegning

Vælg batteristørrelse

PV anlægs størrelse
Batteriets størrelse
Batteriets pris
Batteriets effektivitet
Batteriets levetid
Stoppriser
Reducere køb i peak perioder
Køb billig el om natten

Vælg styring
af batteri

Vælg styring
af batteri

Beregn
parametervariationer

Grundlæggende
beregning

Analyser og konkluder

Beregningsprocedure i PVT-BAT. Programmet er et simuleringsværktøj hvor man ud fra en grundlæggende beregning foretager
ændringer (parametervariationer), for at finde frem til det teknisk økonomisk mest rentable anlæg.
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Inden man går i gang med at analysere mulighederne for
at etablere et hybridanlæg, skal disse faste parametre
suppleres med konkrete oplysninger fra den enkelte boligafdeling. Det inkluderer en kortlægning (eller vurdering)
af beboernes private elforbrug.
Et hybridanlæg er at betragte som et forbedringsarbejde, som en almen boligafdeling ikke kan finansiere
med henlagte midler fra konto 120. Projektet skal
lånefinansieres, og derfor opererer PVT-BAT også med
oplysninger om finansiering. Det kan være fastforrentede realkreditlån, hvor der benyttes ønsket løbetid
og aktuelt renteniveau. Der kan også beregnes med
tilskud fra f.eks. boligorganisationens dispositionsfond
eller fra kontoen for trækningsret fra de pligtmæssige
bidrag (A- og G-indskud). Her kan der med beslutning
i organisationsbestyrelsen og med godkendelse fra
Landsbyggefonden gives op til to tredjedele af anlægsudgifterne som tilskud. Disse finansieringskilder kan
kombineres efter ønske fra beboerne og efter beslutning
i organisationsbestyrelsen.
Hybridanlæggets elproduktion vil i et vist omfang erstatte
boligafdelingens og beboernes indkøb af el fra nettet.

Derfor benytter PVT-BAT også den aktuelle elpris pr.
kWh. Til boligafdelingens fælles elforbrug benyttes oplysninger fra elleverandørens regninger, og for beboernes
private elforbrug vil det normalt være hensigtsmæssigt
at bruge lokale priser fra www.elpris.dk. Det er også
muligt at angive netselskabets varierende tariffer (de
fleste netselskaber opkræver (2021) en forhøjet tarif i
spidslasttimer, typisk mandag-fredag kl. 17-20 i vinterhalvåret). Netselskaberne opkræver også en såkaldt
netrådighedstarif, der skal betales af boligafdelingens
og beboernes egetforbrug af solcellernes elproduktion.
Den udgave af PVT-BAT, der ligger på elforsk.dk, er
beregnet til hybridanlæg, der også inkluderer et varmeanlæg med en varmepumpe og PVT-paneler (kombinerede solceller og solfangere). For at benytte programmet
til hybridanlæg uden varmedelen er det nødvendigt at
sætte forbruget til varme og varmt vand = 0,1 (et lille tal,
ikke 0) i linje 208 og 214 i sheet "ID". Bemærk at regnearket bruger eksterne ressourcer, som skal installeres,
før det virker. Dette fremgår af vejledningen i regnearket.
Eksempler på resultater med PVT-BAT fremgår af de
følgende grafer.

PVT-BAT. Udsnit af beregning. Hybridanlægget sammenlignes med en reference uden hybridanlæg. I dette tilfælde beregnes en årlig
besparelse på 1691 kr. pr. lejlighed og mere end en halvering af udledningen af CO2 fra boligafdelingens elforbrug.
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2. marts

kl. 00

kl. 24

Analyseresultat for en dag i foråret med meget lidt sol gældende for et hybridanlæg med scenarie B med variabel elpris. Det fremgår,
at der ikke købes el i spidslastperioden fra kl. 17 til 20. For at opnå dette styres batteriet sådan, at der akkurat er el nok til at dække
behovet i spidslastperioden uden at købe el. Batteriets kapacitet er på 500 kWh, men de sidste 50 kWh er uudnyttet for ikke at slide
for meget på batteriet. For at batteriet er tilstrækkeligt ladet op til at dække behovet i spidslastperioden, købes der noget el lige før
perioden, selvom batteriet er helt opladet. Der købes el tidligt om morgenen, inden elprisen stiger, og noget af det bruges midt på
dagen, hvor det er dyrere.

1. juli

kl. 00

kl. 24

Samme anlæg en dag i juli med en del sol. Her købes der slet ikke el, derimod sælges der en del. Batteriet bruges til at dække
behovet om natten og til at sælge den overskydende el på det rigtige tidspunkt. Sidst på formiddagen sælges der el fra batteriet og
fra solcellerne samtidigt. Det skyldes at der i denne periode er en lidt højere pris for salg af el. Derfor sælges anlæggets maksimale
kapacitet på 400 kW. Når solen holder op med at skinne, er batteriet lige akkurat fyldt op igen.
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2.3 OVERBLIK OVER DET
BEBOERØKONOMISKE
RESULTAT
På grundlag af det indhentede overblik, jf. foregående
afsnit, kan det i PVT-BAT beregnes, hvor stort solcelleanlæggets og batterilagerets størrelse skal være for at opnå
det bedst mulige beboerøkonomiske driftsresultat.
For at gøre resultatet af disse beregninger mere tilgængeligt for beboerdemokraterne leveres via PVT-BAT
en overskuelig tabel med tilhørende grafer. Tabellerne
sammenligner eksisterende forhold (Reference) med
resultaterne fra den valgte størrelse hybridanlæg. Med
nogle få nøgletal vises, om det kan betale sig for boligafdelingen at arbejde videre med projektet i form af et årligt
driftsoverskud pr. bolig, se Figur 2-5. I overskuelige grafer
sammenlignes driftsudgifterne og CO2-besparelsen for
hybridanlægget med de eksisterende forhold.
Output-tabellerne indeholder desuden mere detaljerede
informationer om fordelingen af anlægsudgifter, køb og
salg af el til elnettet samt udgifter til anlæggets finansiering
og drift.
I outputtabellerne sammenlignes de eksisterende forhold
med etablering af hybridanlæg. Her fremgår:
› Årlige udgifter til elforbrug

› Fremtidige henlæggelser på konto 120 (langtidsplan)
› Driftsudgifter
› Administration af elfordelingsregnskab
› Beboernes besparelser på abonnement til netselskabet
og elleverandøren
Resultatet af beregningerne munder ud i en samlet årlig
besparelse eller merudgift for hele boligafdelingen og
fordelt pr. bolig.

På den måde giver PVT-BAT et godt overblik
over de beboerøkonomiske konsekvenser af
et hybridprojekt. Det er hurtigt at trække de
vigtigste informationer fra output-tabellerne
ud til brug for et beslutningsgrundlag, der kan
forelægges beboerne på et afdelingsmøde.

Det skal understreges, at PVT-BAT-beregningerne alene
udgør en foreløbig analyse af de beboerøkonomiske
konsekvenser. Der kan således, undervejs i projektering
og udbud af hybridanlægget, vise sig uventede udgifter
eller besparelser, der kan ændre resultatet. PVT-BAT er
velegnet til at give boligafdelingens beslutningstagere et
godt grundlag for at tage stilling til, om det er hensigtsmæssigt at gå videre med projektet.

› Afskrivning på finansiering

FIGUR 2-5	Grafisk illustration fra PVT-BAT der som et eksempel viser at der med hybridanlægget opnås en samlet
reduktion af de årlige udgifter til elforsyning til hver lejlighed.
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2.4 DRIFTSØKONOMI FOR
HYBRIDANLÆG UNDER
ÆNDREDE RAMMEVILKÅR
For at belyse, hvordan ændringer i rammevilkårene vil
påvirke det beboerøkonomiske resultat af hybridanlæg,
er der med PVT-BAT gennemført en række beregninger,
hvor de vigtigste rammevilkår justeres.
Disse beregninger er beskrevet i et antal scenarier:
A
B
C
D
E
F
G
H

Fast elpris
Nettarif variabel (Tarifmodel 3.0)
Lavere priser på solceller (PV) og batterier (BAT)
Variabel nettarif + elbiler
Variable elafgifter, nettariffer og elpriser
Variabelt renteniveau
Rådigheds- og effektbetaling
Forskellig hældning og orientering

Scenarierne er beskrevet nærmere i afsnit 3.
Beregningerne viser, at medmindre det bliver uforholdsmæssigt kompliceret at installere solceller og batteri, kan
det i de fleste boligafdelinger betale sig at investere i et
hybridanlæg i forbindelse med en tagrenovering, selv om
der ikke opnås tilskud til anlægsudgifterne.
Det skyldes primært, at beboerne ved selv at bruge en
del af solcellernes elproduktion sparer udgiften til elafgift,
og at investeringen i hybridanlæg er begunstiget af det
aktuelle lave renteniveau.
Beregningerne viser, at det i en boligafdeling som
Fortvænget med ca. 100 boliger og et årligt samlet

elforbrug på 400.000 kWh er muligt at skabe et positivt
økonomisk resultat for beboerne, når der investeres i den
optimale størrelse solcelleanlæg og batterilager.
Hvis boligafdelingen skal betale en elpris ved indkøb fra
nettet, der er baseret på spotpriser (varierer i løbet af døgnet), bliver det fordelagtigt at investere i et større batteri.
Tre parametre er helt afgørende for driftsøkonomien i
et hybridanlæg:
1.

Hvis priserne på solceller og batterier bliver markant
billigere, kan det betale sig for beboerne at gøre hybridanlæggets solcelleanlæg så stort som fysisk muligt,
og der er udsigt til et betydeligt økonomisk overskud.

2.

Til gengæld vil det være ugunstigt at investere i hybridanlæg, hvis politikerne afskaffer de nuværende
elafgifter på 112,5 øre/kWh inkl. moms.

3.

For det tredje spiller renteniveauet på fastforrentede
realkreditlån en væsentlig rolle for driftsøkonomien.
Stiger renten til mere end 4%, bliver det svært at få
økonomien til at hænge sammen.

2.5 RESULTATER AF
SCENARIERNE A-H
Følgende Figur 2-6 giver hovedresultater og konklusioner
fra analysen i scenarierne A til H. En mere uddybende
konklusion med dybtgående analyse inklusiv illustrative
grafer fremgår af afsnit 3. Analyserne er lavet på baggrund af Fortvænget som case, men kan betragtes som
generelt anvendelige.

Elpriser
Teknologi

Scenarie D
Variabel elpris
Med elbiler
Scenarie E
Variabel elafgifter
Med og uden elbiler
Scenarie G
Rådigheds- og
effektbetaling
Uden elbiler

Scenarie A
› Fast elpris
› Ingen elbiler
› Markedspriser
› Rente 1%
› Faktisk elpris

Scenarie B
Variabel elpris
(Tarifmodel 3.0)

Finansiering

Scenarie H
Hældning og orientering
Scenarie C
Lavere priser på PV
og batteri
Scenarie F
Stigende renter
Med og uden elbiler
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FIGUR 2-6	Tabel med hovedresultater og konklusioner på analyse af scenarier. Detaljeret gennemgang i kapitel 3.

SCENARIE

KONKLUSIONER (SE KAPITEL 3 FOR DETALJERET GENNEMGANG)

A til H

De beregnede resulterende elpriser er i de fleste scenarier og ved langt de fleste ændrede rammevilkår
lavere end den aktuelle købspris for el. Det vil sige, at det er en beboerøkonomisk fordel at etablere et
hybridanlæg i almene boliger, under de nævnte forudsætninger, herunder at etableringen sker i forbindelse
med en tagrenovering eller andet stilladskrævende arbejde.
Overskuddet fra driften af hybridanlæg forsvinder dog, hvis elafgiften reduceres til mindre end det halve,
dvs. ca. 56 øre/kWh inkl. moms, eller hvis renteniveauet stiger til mere end 4%.

A. Fast elpris

Det kan ikke betale sig at supplere solcellerne med et batterilager, hvis solcelleanlægget er meget lille.
For boligblokke med mere end et par etager vil det ofte være fordelagtigt at udnytte alle tagflader til
solceller, og det vil da være fordelagtigt at supplere anlægget med et batterilager. For boliger i en etage,
tæt-lavt byggeri, kan anlægget blive for stort og uøkonomisk hvis alle tagflader udnyttes, også selv om
det suppleres med et batterilager.

Men når der ses bort fra meget store og meget små anlæg, opnås altid en gunstigere resulterende
elpris end købsprisen for el, dvs. at hybridanlæg ved fast elpris giver beboerøkonomisk overskud, når
hybridanlægget bliver dimensioneret hensigtsmæssigt.
Et optimalt hybridanlæg svarer til et anlæg med en installeret solcellekapacitet på 10 kWp
solcelleeffekt pr. kW gennemsnitligt effektbehov for de tilsluttede forbrugere af hybridanlægget
(kWp/kW). Det svarer til ca. 4,5 kWp solcelleeffekt pr. lejlighed, svarende til ca. 23 m² PV.
Den resulterende elpris er næsten uafhængig af størrelsen på batteriet, så længe det er designet til at
kunne lagre mindre end ca. 10 timers elforbrug i gennemsnit (kWh batterilagerkapacitet/kW gennemsnitligt effektbehov = h). Størrelsen på batteriet skal således være på ca. 10 kWh pr. kW gennemsnitligt
forbrug for de tilsluttede forbrugere af hybridanlægget. Dette ændrer sig med faldende batteripriser.
Egendækning af elforbrug og salg af el er meget afhængig af batteristørrelsen: For et anlæg med 10 kWp
solceller pr. kW gennemsnitlig effektbehov og med batterier til 10 timer, kan boligafdelingen dække
57% af sit årlige elforbrug, mens 37% må sælges via elnettet. Uden batteri er det omtrent omvendt: Her
kan hybridanlægget kun dække ca. 37% af det årlige elforbrug, mens mere end halvdelen, ca. 60%, af
elproduktionen må sælges via elnettet til en relativt lav pris.
I beregning af den resulterende elpris er der IKKE indregnet nettjenester, som forventes at forbedre
økonomien i stationære batterier som en del af hybridanlæg.

B. Nettarif variabel
(Tarifmodel 3.0)

Med variabel nettarif opnås væsentlig gunstigere resulterende elpris end med fast pris i scenarie A.

C. Lavere priser på
PV og BAT

Med en halvering af prisen på solceller, svarende til visse former for BIPV (bygningsintegreret PV), opnår
man en lav resulterende elpris, der næsten er uafhængig af solcellearealet.

Der kan med fordel vælges et noget større batteri i scenarie B end i scenarie A, fordi batteriet gør det
muligt at købe el fra elnettet i timer med lav elpris, så der kan trækkes på batteriet i timer med høj elpris.

Hvis hybridanlægget forsynes med et batteri, hvis kapacitet svarer til 10 timers lagring (kWh/kW) kan
godt 70% af det årlige elforbrug dækkes af solcellernes elproduktion. Denne produktion bliver så stor, at
godt 60% af produktionen skal sælges via elnettet til en forholdsvis lav pris.
Ved en halvering af batteriprisen (fastholdt solcellepris) forbedres den resulterende elpris en del.
Imidlertid kan det ikke betale sig at gøre batteriet meget større end svarende til 16 timer (kWh/kW).
Ved en halvering af både solcellepris og batteripris og med et batteri på 16 timer er den resulterende
elpris på omkring 1,50 kr./kWh næsten uafhængig af solcelleanlæggets størrelse (større end 10 kWp/
kW).
Under samme forudsætning og med et større solcelleanlæg (20 kWp/kW) fås en dækning på 70%,
mens 50% af produktionen sælges. Dette svarer til et anlæg på ca. 7 kWp pr. lejlighed eller ca. 35 m²
solcellepaneler (ved en solcelle-effektivitet på 200 W/m²).
Det vil dog oftest være vanskeligt at finde plads til så mange solceller på boligafdelingens tagarealer.
Derfor kan man med fordel undersøge, om der også kan opsættes solceller på facader eller på
boligafdelingens friarealer og garager mv. Endvidere vil det oftest kunne betale sig at anvende de mest
effektive solcellepaneler.
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D. Variabel nettarif +
tilkobling af elbiler

Med elbiler (25% har en elbil, årligt forbrug på i alt 65.000 kWh/år sammenlignet med det øvrige forbrug
på 400.000 kWh/år), opnås en noget lavere resulterende elpris. Det beboerøkonomiske resultat bliver
også mindre afhængig af anlægsstørrelsen, som så kan tilpasses efter det mulige areal.
Med elbiler i boligafdelingen vil det kunne betale sig at installere et større batteri. Dette gælder især, hvis
boligafdelingen kan benytte "solopladning", hvor elbiler kan oplades med el, der produceres af bolig¬afdelingens solceller. Med dette kan man reducere salget af el væsentligt.
I scenarie D er der ikke taget højde for, at batteriet i bilerne kan styres dynamisk ved at aflades til nettet,
når elnettet har brug for mere el, eller til lokalt forbrug i en anden bil eller til forbrug i boligerne.
I dette scenarie forudsættes ladestandere indsat "bag" afregningsmåleren for hybridanlægget. Det skal i
det endelige design vurderes, hvad der aktuelt bedst kan betale sig, da der lige nu kun er fuld afgifts¬refusion for opladning til elbiler, når der IKKE er installeret solceller på afregningspunktet. Det gør, at der
i praksis skal sondres mellem opladning med ren solcellestrøm og natopladning med billig strøm efter
aktuel købspris.

E. Variable elafgifter,
net-tariffer og
elpriser

En reduktion af elafgifterne, der medfører lavere købspriser, vil få stor betydning for rentabiliteten af et
hybridanlæg. Beregningerne viser dog, at først hvis elafgiften falder til mindre end det halve - fra i dag
(2021) på 112,5 øre/kWh (inkl. moms), til mindre end 56 øre/kWh - vil hybridanlægget give et beboer¬økonomisk underskud.
Ved lavere priser på solceller og batteri, samt hvis boligafdelingen kan sælge nettjenester, bliver det
beboerøkonomiske resultat bedre. En højere salgspris pr. kWh end de 29 øre, der generelt er brugt i
scenarierne, vil også forbedre det beboerøkonomiske resultat.
Ved et 25% prisfald for hybridanlæggets komponenter vil hybridanlægget lige akkurat være beboer¬økonomisk rentabelt, selv om der ikke er elafgifter for køb af strøm fra nettet. Det vil f.eks. blive tilfældet,
hvis den nuværende elafgift erstattes af en generel CO2-afgift, fordi elproduktionen frem mod 2030 ikke
længere udleder CO2.
Tages der højde for indpasning af opladning af elbiler (bag afregningsmåleren), evt. med "solopladning",
kan der opnås en meget lav resulterende elpris for elforbruget i boligafdelingen. Dette forudsætter, at
opladning af elbiler fortsætter med en uændret elpris.

F.	Variabelt
renteniveau

Renten har stor betydning for beboerøkonomien, fordi anlægsudgifterne og dermed udgifterne til finansiering udgør en forholdsvis stor del af de årlige udgifter. Der er i udgangspunktet regnet med en rente på
1%. Beregningerne viser, at hvis renteniveauet stiger til 4%, forsvinder det beboerøkonomiske overskud.
Hvis en ca. en fjerdedel af beboerne har elbil, der kan oplades med solcellernes elproduktion, kan renten
stige op til næsten 5%, før hybridanlægget giver underskud. Med 50% elbiler kan renten stige til 6%.

G. Rådighedsbetaling
og effektbetaling

På baggrund af en simulering er det beregnet, at hybridanlægget kan reducere boligafdelingens
effekt¬behov til 60 kW i stedet for referenceanlæggets 183 kW, fordi anlæggets batteri betyder, at
bolig¬afdelingens elindkøb fra nettet kan reduceres i de kritiske spidslasttimer.
Det betyder, at der med investeringen i hybridanlægget frigøres kapacitet i nettet og tilsvarende i produktionskapacitet. De sparede godt 120 kW kan omregnes til en årlig sparet investering inkl. vedligehold
m.m. på 100.000 kr. i udbygning af net og produktionskapacitet. Det betyder, at hybridanlæg i almene
boligafdelinger kan skabe et stort samfundsøkonomisk overskud, hvis netrådighedstarif erstattes af
effektbetaling.
Hvis der indføres effektbetaling (med bagudrettet virkning for eksisterende tilsluttede kunder), svarende
til omkostningerne til net og produktionskapacitet, vil boligafdelinger, der etablerer et hybridanlæg, kunne
spare et tilsvarende beløb (100.000 kr.) i effektafgift.
Dette skal sammenlignes med det beregnede årlige overskud i scenarie B på ca. 160.000 kr.

H. Forskellig
hældning og
orientering

De øvrige scenarier er gennemført med orientering af tagfladerne mod sydvest og nordøst.
Analysen i dette scenarie er baseret på, at alle paneler har samme orientering.
Ved alle kombinationer af orientering og en hældning på 15 eller 30 grader giver hybridanlægget et
beboerøkonomisk overskud.
Den valgte orientering har mindre betydning for den resulterende elpris end den gængse opfattelse af,
at solceller SKAL placeres mod syd. Det hænger sammen med, at en mere varieret orientering mod
verdenshjørnerne betyder, at solcelleanlægget producerer i flere af døgnets lyse timer.
For taghældninger på mere end 30 grader har orientering større betydning.
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2.6 FRA BEBOERNES
BESLUTNING TIL DRIFT AF
HYBRIDANLÆGGET

godkendelsesproces, og først når Skema B er endeligt
godkendt af Landsbyggefonden og kommunen, kan der
skrives kontrakt med den vindende byder, og anlægsarbejdet kan startes.

Et hybridanlæg er et forbedringsprojekt, der forudsætter,
at boligafdelingens beboere på baggrund af et forprojekt
beslutter sig kollektivt for at arbejde videre med projektering og udbud af et anlæg. Det sker på baggrund af
en indstilling fra afdelingsbestyrelsen på et besluttende
afdelingsmøde.

Ved afslutning af projektet udarbejdes på grundlag
af et revideret byggeregnskab et Skema C, der efter
godkendelse bruges som grundlag for at fastsætte
huslejeforhøjelsen.

Her kan et flertal af beboerne enten godkende eller forkaste projektet, ligesom et afdelingsmøde kan beslutte, om
den endelige afgørelse skal ske gennem en urafstemning.
Reglerne for drift af almene boligafdelinger kræver som
udgangspunkt, at hybridanlægget som et forbedringsprojekt finansieres med lånoptagelse, enten i form af fastforrentede realkreditlån eller lån fra boligorganisationen.
Boligafdelingens administration vil derfor forud for afdelingsmødet beregne de beboerøkonomiske konsekvenser
i form af huslejeforhøjelse og forventede besparelser på
beboernes elregning.
Når/hvis forslaget om hybridanlægget bliver vedtaget i
boligafdelingen, vil det efterfølgende skulle godkendes i
boligorganisationens bestyrelse.
Der kan være forhold i lokalplan eller andre kommunale
krav, der medfører, at hybridanlægget også skal godkendes af kommunalbestyrelsen, f.eks. gennem en byggetilladelse eller godkendelse af lånoptagelse.
Afdelingsbestyrelsen tager efter forslag fra administrationen stilling til, hvornår der skal tilknyttes en rådgiver,
der skal varetage projektering, udbud og tilsyn med
etableringen. Under projekteringen bliver hybridanlægget
udformet mere detaljeret.
Boligafdelingen nedsætter som regel et byggeudvalg,
hvor repræsentanter for afdelingsbestyrelsen og evt.
organisationsbestyrelsen løbende drøfter projektet med
administrationens projektleder og den tilknyttede rådgiver.
Byggeudvalget godkender udbudsmateriale og resultatet
af udbuddet og holdes løbende orienteret om fremdriften
i projekterings-, udbuds- og anlægsprocessen.
De hybridanlæg, der etableres i tilknytning til en helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden, gennemgår en
mere kompliceret beslutningsproces, hvor der som resultat af projekteringen udformes et Skema A. Dette skal
godkendes af hhv. afdelingsbestyrelsen, organisationsbestyrelsen, kommunalbestyrelsen og Landsbygge¬fonden.
Herefter gennemfører rådgiveren et udbud, der vil vise,
om tilbuddet svarer til de budgetterede udgifter fra
Skema A, eller om der skal ændres i projektet.
Når anlægsudgifterne er forhandlet på plads, udarbejdes et Skema B, der skal igennem en tilsvarende

Et hybridanlæg i en almen boligafdeling vil typisk skulle
gennemløbe følgende faser:
› Den lokale afdelingsbestyrelse vil deltage aktivt i den
grønne omstilling
› Boligafdelingens administration rekvirerer en uforpligtende forundersøgelse hos en rådgiver, for eksempel i
beregningsprogrammet PVT-BAT.
› Resultatet af forundersøgelsen, der identificerer det
beboerøkonomiske resultat af det optimalt dimensionerede hybridanlæg, forlægges afdelingsbestyrelsen.
› Afdelingsbestyrelsen beslutter at forelægge forslaget
om hybridanlæg på et besluttende afdelingsmøde.
› Hvis afdelingsmødet godkender forslaget, tilknytter
boligadministrationen en rådgiver til projektet. Samtidig
udpeger boligadministrationen en projektleder og
ansøger evt. Landsbyggefonden om grøn garanti for at
give beboerne sikkerhed for, at det beboerøkonomiske
resultat er tilfredsstillende.
› Rådgiveren udarbejder et detaljeret udbudsmateriale,
der godkendes af afdelingsbestyrelse og organisationsbestyrelse.
› Efter godkendelse sendes projektet i udbud. Hvis
licitationen overskrider det budget, som afdelingsmødets godkendelse bygger på, indkaldes til nyt
afdelingsmøde. Hvis budgettet holder, underskrives
entreprisekontrakten og projektet igangsættes.
› Rådgiver fører tilsyn og vejleder afdelingsbestyrelsens
byggeudvalg undervejs.
› Rådgiveren gennemfører 1 års og 5 års gennemgang
og dokumenterer herunder, om hybridanlægget leverer
den garanterede ydelse. Hvis ikke bistår rådgiveren
med at ansøge Landsbyggefonden om udbetaling af
garantisummen.
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2.7 SÆRLIGE DRIFTSFORHOLD
VED ETABLERING AF
HYBRIDANLÆG
Når en boligafdeling etablerer et hybridanlæg, vil
boligafdelingens administration overtage opgaven med
at levere el til beboerne.
Alle beboere skal over huslejen betale en forholdsmæssig del af udgifterne til hybridanlægget, men kun de
beboere, der deltager i den kommende fælles elforsyning, har adgang til at anvende solcellernes elproduktion
og derigennem få andel i den økonomiske gevinst
fra anlægget.
Boligafdelingen skal etablere en fælles afregningsmåler,
der registrerer det samlede elindkøb fra elleverandøren
og salg af overskydende el til en produktionselleverandør,
samt en produktionsmåler, der registrerer solcellernes
elproduktion.
De deltagende beboere får deres private elforbrug
registreret i en fordelings- eller bimåler, der typisk er
boligafdelingens ejendom.
Med overgangen til fælles elforsyning sparer beboerne
udgiften til abonnement til netselskabet og til elhandler.
Til gengæld skal beboerne betale for den løbende
registrering og betaling af elforbruget, ligesom opgaven
med at udarbejde elregnskab overgår fra elleverandøren
til boligafdelingens administration. Beboerne vil typisk
opnå en nettobesparelse ved denne omlægning.
I forbindelse med overgang til fælles elforsyning skal
afdelingsmødet også tage stilling til, hvordan tilmeldingen

skal foregå. Det mest praktiske vil være, at alle beboere
som udgangspunkt deltager i den fælles elforsyning.
Læs mere om huslejeintegreret forbrugsafregning på
Landsbyggefondens Energiportal:
https://energiportalen.almennet.dk/projektbibliotek/
huslejeintegreret-forbrugsafregning/
Overgang til fælles elforsyning i boligafdelingen betyder
dog ikke, at den enkelte beboers frie forbrugsvalg
(elforsyningslovens § 6) sættes ud af kraft.
Det er fortsat den enkelte beboers afgørelse, om man vil
deltage i den fælles drift af hybridanlægget og opnå de
økonomiske fordele, der er forbundet hermed, eller om
man foretrækker at fastholde sin hidtidige elleverandør.
De beboere, der vælger at stå uden for den fælles
elforsyning, skal som tidligere nævnt være med til at
betale udgifterne til etablering af hybridanlægget, men
får ikke del i gevinsten fra hybridanlægget. Det vil derfor
betyde en ekstra udgift for de beboere, der vælger at stå
uden for dette fællesskab. Ejendomskontoret vil normalt
kunne rådgive beboere, der er i tvivl om deres deltagelse,
om de økonomiske konsekvenser ved at fastholde deres
nuværende elleverandør.
Hybridanlæg med solceller og batterilager er en ny måde
for almene boligafdelinger til at bidrage aktivt i den grønne
omstilling, og der er derfor stadig nogle regulatoriske
rammer, der enten ikke er endeligt udformet eller tilpasset
en rationel drift af hybridanlæg.
Boligafdelingens administration kan normalt give afdelingsbestyrelsen nærmere oplysninger om de regulatoriske vilkår, og om det kan være nødvendigt at søge
dispensation fra vilkår, der endnu ikke er opdaterede.
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3 TEKNISK/ØKONOMISK
ANALYSE AF
HYBRIDANLÆG:
KONSEKVENSER AF
ÆNDREDE RAMMEVILKÅR
PVT-BAT beregningerne i denne vejledning er udført med følgende data, som ca.
svarer til Bo-Vitas boligafdeling Fortvænget:
› Antal boliger (lejligheder): 100
› Tagareal: 1500 m² mod sydvest og 1500 m² mod nordøst.
› Antaget 75% af tagareal dækkes med solceller (2250 m²)
› Elforbrug pr. bolig 4000 kWh/år, inkl. beboernes andel af elforbrug til fælles formål
Det samlede forbrug er således 400.000 kWh pr. år. Et solcelleanlæg på 2250 m²,
svarende til de 75% af tagarealet, vil årligt producere 343.000 kWh. Der vil erfaringsmæssigt skulle anvendes et batteri med en kapacitet på ca. 500 kWh, svarende til
ca. 11 timers gennemsnitsforbrug.
Resultaterne fra de følgende scenarier er vist som en funktion af specifik solcellekapacitet og batteristørrelse. Dette gør dem mere generelt anvendelige.
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› Specifik PV-effekt er defineret som installeret effekt i
kWp divideret med det gennemsnitlige forbrug af el
(kW) inklusiv evt. varmepumpe og elbiler. Enheden er
dimensionsløs kWp/kW.
› Specifik batteristørrelse er defineret som batterikapaciteten i kWh divideret med det gennemsnitlige forbrug af
el inklusiv evt. varmepumpe og elbiler. Enheden er altså
kWh/kW, svarende til det antal timer batteriet kan levere
gennemsnitsforbruget.

Disse beregninger giver to resultater:
1.

En opgørelse af procent dækning med solenergi,
salg af el mv.

2.

En beregning af den resulterende elpris for beboerne, den såkaldte levelized cost.

Levelized cost er beregnet som de årlige udgifter til
elforsyning divideret med det årlige faktiske forbrug af el i
boligerne samt fællesforbrug og evt. brug i elbiler.

For scenarie A med fast elpris er denne sat til 2,40 kr./
kWh, lidt lavere end hvad de fleste elleverandører tilbyder
i foråret 2021 (www.elpris.dk). For de øvrige scenarier
med variabel pris efter spotprisen og variable nettariffer,
er gennemsnitsprisen sat til 2,20 kr./kWh. Nettariffen
varierer som anført i Bilag A. Dette betyder, at den gennemsnitlige pris for forbrugeren i referencen uden batteri
og solceller bliver højere end gennemsnittet, da forbruget
er større i perioder med højere priser på spotmarked og
højere nettarif.

De årlige udgifter inkluderer:

Øvrige forudsætninger og antagelser fremgår af kapitel
Bilag A.

I de følgende afsnit er der set på en optimering under
forskellige rammevilkår. Andre forudsætninger se Bilag A.

› Udgifter til finansiering af anlæg (renter og afdrag)
› Køb og salg af el
› Udgifter til drift og vedligeholdelse
› Henlæggelser til løbende udskiftning af komponenter,
herunder batteri
Det økonomisk optimale anlæg er da den kombination af
solceller og batterilager, der giver den laveste elpris.

SCENARIE

ELPRIS KØB

ELPRIS SALG

ELBILER

ANDET

A

Fast elpris

Konstant 2,40 kr./
kWh inkl. moms

Konstant 0,29 kr./
kWh

Ingen

B

Nettarif variabel
(Tarifmodel 3.0)

Gennemsnit 2,20
kr./kWh. Tarifmodel
3.0 med spotpriser

Gennemsnit 0,29
kr./kWh. Sælges til
spotpris fratrukket
omkostninger

Ingen

C

Lavere priser på
PV og batteri

Samme

Samme

Ingen

D

Variabel nettarif +
elbiler

Samme

Samme

50% har en
elbil, aflades
ikke til elnettet.
Med og uden
"solopladning"

E

Variable elafgifter,
nettariffer og
elpriser

Elafgift varierer fra 0
til 100%

Samme

Uden og med
50% elbiler med
solopladning

F

Variabelt
renteniveau

Gennemsnit 2,20
kr./kWh inkl. moms.
Tarifmodel 3.0 med
spotpriser

Samme

Uden og med
50% elbiler med
solopladning

1% – 6% p.a.

G

Rådigheds- og
effektbetaling

Betaling af effekt
(kW) og forbrug
(kWh)

Samme

Ingen

Inkluderer
beregning af
effektafgift

H

Variabel hældning
og orientering

Gennemsnit 2,20
kr./kWh inkl. moms.
Tarifmodel 3.0 med
spotpriser

Samme

Ingen

Hældning 15 og 30
grader. Orientering
180 til 260 grader

Pris på solceller og
batterier reduceret
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Referenceværdien for scenarierne er en PV-effekt på 428
kWp og en batteristørrelse på 500 kWh. Det samlede
elforbrug i boligafdelingen er 400.000 kWh. De specifikke
størrelser bliver da:
› PV-effekt: 428 kWp/400.000/(365*24) = 9,37 kWp/kW
› Batteri størrelse: 500/400.000/(365*24) = 10,95 timer,
afrundet til 11 timer.

AKB Københavns boligafdeling Øbro 95 etablerede i 2016 et
solcelleanlæg uden offentlige tilskud. Anlægsøkonomien blev
fordelagtig, fordi en del af solcelle-modulerne kunne integreres i
et nyt rødt tegltag på gårdsiden, og fordi solcelle-anlægget blev
installeret som led i en større renovering. I de første fem år har
anlægget givet et beboerøkonomisk overskud.

3.1 SCENARIE A: FAST PRIS
PÅ SALG OG KØB AF EL,
UDEN ELBILER
I dette scenarie er elprisen konstant 2,40 kr./kWh uanset
tidspunkt. Tilsvarende er salgsprisen for el konstant
0,29 kr./kWh. Der er ingen elbiler.
Det fremgår af Figur 3-2, at uden batteri stiger den
resulterende elpris kraftigt, når anlægsstørrelsen kommer
over ca. 7 kWp/kW, svarende til at der dækkes omkring
30% af elforbruget. Her sælges der allerede mere end
45% af den producerede el. Den resulterende elpris er
dog mindre end den købspris, der vil gælde, hvis man
ikke investerer i anlægget, medmindre solcelleanlægget
kommer over ca. 18 kWp/kW (svarende til ca. 820 kWp
med ca. 4000 m2 solceller), hvor man dækker mere end
40% af egetforbruget og sælger 75% af produktionen.
Med 8 timers batteri, se Figur 3-1, bliver elprisen høj med
et lille solcelleareal, fordi man i så fald ikke kan udnytte
batteriet og dermed opnå en besparelse, der kan afskrive
udgiften til batteriet. Ved et solcelleareal svarende til ca.
10 kWp/kW, der er lidt større end referenceanlægget, er
elprisen lavest. Her dækker anlægget omkring 60% af
egetforbruget, og boligafdelingen sælger knapt 40% af
produktionen. Med et anlæg på 10 kWp/kW solcelleareal
produceres på årsbasis:
› 10/9,37 x 343.000 kWh = 366.000 kWh, svarende til
91% af forbruget på 400.000 kWh/år.
De 343.000 kWh er referenceanlæggets ydelse.
Med et batteri på 11 timer vil det optimale hybridanlæg
få en solcelledimension, der på årsbasis producerer
omtrent det samme som boligafdelingens samlede årlige
elforbrug på 400.000 kWh.

For et sådant hybridanlæg gælder det også, at den
resulterende elpris vil være mindre end købsprisen for
el, medmindre batteriet er meget stort eller meget lille.
En lavere batteripris kan gøre det mere fordelagtigt at
anskaffe et større batteri.
Figur 3-3 viser elprisen som funktion af batteristørrelsen
med et solcelleanlæg som angivet i referencesituationen.
Her ses det, at elprisen er lavest uden batteri, samtidig
med at den for mindre batterier er ret uafhængig af
batteristørrelsen (op til ca. 10 kWh/kW). Under de givne
forudsætninger vil udgiften til finansiering af batteriet opvejes af fordele ved større udnyttelse af egenproduceret
el. Et sådant hybridanlæg giver en større andel afgiftsfri
elforbrug af egenproduktionen og et tilsvarende mindre
salg til nettet til en meget lav pris.
Anlægget er beboerøkonomisk rentabelt for alle batteristørrelser. Et større batteri giver mindre overskud, men
batteriet giver en bedre udnyttelse af egenproduktion og
dermed en lavere belastning af elnettet. Endelig gør et
større batteri det muligt at tilpasse hybridanlægget til de
nye tarifsystemer og nettjenester til fordel for alle parter.
Det gælder især indpasning af opladning af elbiler på
en fornuftig måde. Under den gældende regulering kan
boligafdelingen dog ikke blive økonomisk belønnet for at
levere disse fordele til elsystemet
Figur 3-4 viser det beregnede overskud på driften pr. bolig pr. år. Det er altså det beløb, der bliver sparet pr. bolig
pr. år i forhold til intet hybridanlæg. Det dækker over, at
udgifterne til køb af el for den enkelte bliver meget lavere,
mens udgifterne til finansiering, der betales via huslejen,
stiger med et beløb, der er mindre end besparelsen
på elregningen.
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FIGUR 3-1

A. Fast elpris. Resulterende elpris samt dækning mv. som funktion af specifik PV-effekt. Batteri 8 timer.

FIGUR 3-2

A. Fast elpris. Resulterende elpris samt dækning mv. som funktion af specifik PV-effekt. Intet batter.

FIGUR 3-3 	A. Fast elpris. Resulterende elpris samt dækning mv. som funktion af specifik batteristørrelse.
PV-areal 9,4 kWp/k.
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FIGUR 3-4	A. Fast elpris. Overskud pr. bolig pr. år. som funktion af specifik PV-effekt kWp/kW (rød) og specifik
batterikapacitet, kWh/kW (blå). Referenceværdi for batteri er 11 timer, for solcelleareal 9,4 kWp/kW.

3.2 SCENARIE B: VARIABEL
NETTARIF, SPOTPRISER,
INGEN ELBILER
Her er der regnet med, at el købes til spotpris.
Nettariffen varierer over døgnet, svarende til tarifmodel
3.0, se Bilag A.
En sammenligning af scenarie A og B viser, at med
tarifmodel 3.0, der medfører variable elpriser over
døgnet, får batteriet større betydning. Man opnår en
noget lavere resulterende elpris for det optimale anlæg
fra scenarie A. Elprisen falder fra ca. 2,15 kr./kWh til
ca. 2,03 kr./kWh.

Under disse vilkår opnås et beboerøkonomisk overskud
for alle batteristørrelser op til mere end 20 kWh/kW,
svarende til mere end 900 kWh batteri.
Det er også værd at notere, at den resulterende elpris
kun påvirkes marginalt, når batteristørrelsen svinger
mellem 5 og 12 timer (Figur 3-7). I denne sammenhæng
er det ikke afgørende at dimensionere batteriet meget
præcist fra starten. Man kan tilmed argumentere for,
at boligafdelingen i første omgang vælger et mindre
batteri, svarende til 4-5 timer, og så senere tilkøber ekstra
batterikapacitet, når prisen er faldet. Det kan dog ikke anbefales at nøjes med solcelleanlægget og kun forberede
for senere batteriinstallation, da det vil give en dårligere
driftsøkonomi fra anlæggets start.

FIGUR 3-5	B. Nettarif variabel. Resulterende elpris samt dækning mv. som funktion af specifik PV-effekt.
Batteri 8 timer.
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FIGUR 3-6

B. Nettarif variabel. Resulterende elpris samt dækning mv. som funktion af specifik PV-effekt. Intet batter.

FIGUR 3-7	B. Nettarif variabel. Resulterende elpris samt dækning mv. som funktion af specifik batteristørrelse.
PV-areal 9,4 kWp/k.

FIGUR 3-8	B. Nettarif variabel. Overskud pr. bolig pr. år. som funktion af specifik PV-effekt kWp/kW (rød) og specifik
batterikapacitet, kWh/kW (blå). Referenceværdi for batteri er 11 timer, for solcelleareal 9,4 kWp/kW.
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3.3 SCENARIE C: BILLIGERE
KOMPONENTER, VARIABEL
NETTARIF, INGEN ELBILER

pris, som man sælger den for til nettet. Anlæggets
størrelse er da begrænset af tagarealet, muligheder for
tilslutning til nettet, nettets kapacitet mv. Anlæg større end
svarende til 15 kWh/kW vil få et meget stort salg til nettet.

Scenarie C er som scenarie B med spotpriser og
tarifmodel 3.0, men i dette scenarie er prisen på solceller
og batterier reduceret med 50%. En reduktion af solcelleprisen med 50% til 750 kr./m² svarer til de omkostninger,
der er forbundet med at supplere en bygningsrenovering,
der bl.a. omfatter en ny tagkonstruktionen, med etablering af solceller. De 750 kr./m2 repræsenterer således
alene merudgiften til solceller, montering, invertere og
nødvendigt elarbejde.

Med et solcelleanlæg på ca. 10 kWp/kW (Figur 3-10), er
det ikke beboerøkonomisk rentabelt at udvide batterikapaciteten ud over ca. 10-15 kWh/kW selv med en halveret batteripris. Den resulterende elpris er ret uafhængig af
batteristørrelsen og næsten konstant med batteristørrelser fra 10 til 25 timer. På de vilkår vil det være fornuftigt at
begynde med et mindre batteri, svarende til de 10 timer.
Derefter kan kapaciteten udvides, hvis boligafdelingen
kan få betaling for at levere de nettjenester, som en dynamisk styring af batteriet kan skabe, men som slet ikke er
regnet med her. Tilsvarende kan kapaciteten udbygges,
når der kommer mange elbiler.

Selve solcellemodulerne ses nu til priser under
400 kr./m². En forudsætning for at holde den samlede
pris under 750 kr./m² vil være, at udgifter til elarbejde
på AC-siden kan holdes nede, hvilket i mange tilfælde
forudsætter, at man ikke er forpligtet til at følge krav
fra Radius Elnet om opsplitning af anlæg efter tilslutningspunkter, men kan koble anlæggene direkte ind på
tilslutningspunkterne (gravstene), uden at skulle gribe ind
i og ændre på elinstallationer i bygningen.
En reduktion af batteriprisen med 50%, fra de antagne
3.500 kr./kWh, er markedets forventning til udviklingen
inden for en kortere årrække.
Det anlæg, som der er regnet på i scenariet, svarer til
referencen med 2250 m² solceller og 500 kWh batteri.
Det fremgår af Figur 3-9, Figur 3-10 og Figur 3-11,
at disse prisfald har en dramatisk effekt både på det
beboerøkonomiske resultat og den optimale dimension
af hovedkomponenter.
Med denne solcellepris kan anlægget ud fra en beboerøkonomisk betragtning gøres vilkårligt stort. Det hænger
sammen med, at man producerer el omtrent til samme

Figur 3-11 viser situationen, hvis både batteri- og solcelleprisen halveres. Her opnås en elpris på 1,50 kr./kWh
næsten uafhængig af anlæggets størrelse. Dækningen af
forbruget når op på næsten 80%, mens der kan sælges
60% af produktionen, med en resulterende elpris på
omkring 1,5 kr./kWh.
Som nævnt vil det under sådanne vilkår oftest være
størrelsen af det areal, hvor der kan monteres solceller,
nettets kapacitet mv. der kommer til at sætte grænsen
for, hvor stort anlægget kan dimensioneres. Det skal også
her bemærkes, at effekten på solcellepaneler pr. m² også
stiger kraftigt i disse år, og det vil med et sådant prisfald
formodentligt kunne betale sig at købe de allermest
effektive paneler.
Ud fra samme begrundelse vil man også ofte med fordel
kunne anvende alle overflader, herunder nordvendte
og flader med en begrænset skygge samt facader og
udnyttelse på grønne friarealer, garager, udhuse m.v. i de
boligafdelinger, hvor det er muligt. Se også scenarie H.

FIGUR 3-9	C. Pris PV -50%. Resulterende elpris samt dækning mv. som funktion af specifik PV-effekt. Batteri 8 timer.
Nettarif variabel.
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FIGUR 3-10	C. Pris batteri -50%. Resulterende elpris samt dækning mv. som funktion af specifik batteristørrelse.
Solcelleareal 9,4 kWp/kW. Nettarif variabel.

FIGUR 3-11	C. Pris batteri -50%, pris PV -50%. Resulterende elpris samt dækning mv. som funktion af specifik PVeffekt. Batteri 16 h. Nettarif variabel.

3.4 SCENARIE D: 25% ELBILER,
VARIABEL NETTARIF
Scenarie D er som scenarie B, men med ladestandere
til elbiler. Det er antaget, at 25% af boligerne har en elbil.
Elbilerne oplades og køres, som det fremgår af Bilag A.
I dette scenarie oplades bilerne efter en fordeling, hvor de
hovedsagelig oplades om natten.
Elbilerne har et forbrug på 65.000 kWh pr. år, som lægges
sammen med de 400.000 kWh til almindeligt elforbrug.
En sammenligning af Figur 3-5 (uden elbiler) og
Figur 3-12 (med elbiler uden "solopladning"), viser, at der
med elbilerne opnås et bedre beboerøkonomisk resultat.
Det skal bemærkes, at forbruget af el til bilerne er
medregnet i den specifikke PV-effekt.

Et anlæg på 2250 m², 428 kWp, giver en specifik
PV-effekt på:
› Scenarie B: 428 / (400.000/(365*24)) = 9,37 kWp/kW
› Scenarie D: 428 / ((400.000+65.000)/(365*24)) =
8,06 kWp/kW
De 14 kWp/kW i scenarie D (med elbiler) svarer således
til et anlæg på 16,3 kWp/kW i scenarie B (uden elbiler).
Begge disse har et solcelleanlæg på 8,06 x 465.000 eller
9.37 x 400.000 = 3.750 m².
Den laveste elpris opnås med det samme solcelleareal
som uden elbiler, men det beboerøkonomiske resultat er
fordelagtigt også for meget større anlæg og i alle tilfælde
fås en lavere resulterende elpris end købsprisen.
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Det bliver således tilgængelige tagflader, der sætter
grænsen for anlæggets størrelse. Her er det igen muligt
at opnå større solcelleeffekt ved at efterspørge mere
effektive solcellemoduler og/eller finde mere plads.
Når Figur 3-13 (med elbiler) sammenlignes med Figur 3-6
(uden elbiler), viser det, at introduktion af elbiler ikke
ændrer væsentligt på den optimale batteristørrelse, når
solcellearealet har samme størrelse. Følsomheden bliver
mindre, og det beboerøkonomiske resultat vil fortsat være
fordelagtigt, også når batterikapaciteten øges væsentligt.
Som sidegevinst giver det større mulighed for at levere
nettjenester, som ikke er medtaget i disse beregninger.

Figur 3-14 viser en beregning, hvor der er medtaget
"solopladning", dvs., at det antages, at 25% af bilerne er
til stede i boligafdelingen og kan oplades fra boligafdelingens ladestandere om dagen. Det er forudsat, at 50%
af batterikapaciteten i disse biler kan oplades. Styringen
er indrettet sådan, at hvis der produceres mere el, end
der bruges i boligerne og til fælles formål, så bruges
den overskydende elproduktion til opladning frem for at
sælges til nettet. En sammenligning af Figur 3-12 med
Figur 3-14 viser, at dette gavner driftsresultatet. Der
sælges mindre el, og det beboerøkonomiske resultat
forbedres. Ved større antal elbiler som må forventes
i fremtiden, bliver tendensen naturligvis forstærket.

FIGUR 3-12	D. Nettarif variabel og 25% elbiler. Ingen "solopladning". Resulterende elpris samt dækning mv. som
funktion af specifik PV-effekt. Batteri 8 timer.

FIGUR 3-13	D. Nettarif variabel og 25 elbiler. Ingen "solopladning". Resulterende elpris samt dækning mv. som funktion
af specifik batteristørrelse. Timers lager af gen. forbrug (kWh/kW). PV-areal 7,1 kWp/k.
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FIGUR 3-14	D. Nettarif variabel og 25% elbiler. Med "solopladning". Resulterende elpris samt dækning mv. som
funktion af specifik PV-effekt. Batteri 8 timer.

3.5 SCENARIE E:
TARIFMODEL 3.0,
VARIATIONER PÅ ELAFGIFT
OG SALGSPRIS

lige akkurat rundt. Et positivt beboerøkonomisk resultat
af en investering i hybridanlæg forudsætter derfor, at
elafgiften for boligkunder ikke nedsættes væsentligt.

Dette scenarie beregner konsekvensen af variation på
elpriser ved salg og køb samt varierende elafgifter med
udgangspunkt i scenarie B uden elbiler. I scenarie B
bestemmes elprisen på grundlag af spotprisen, hvortil
lægges afgifter, netbetaling mv. Se nærmere i Bilag A.

Figur 3-16 viser betydningen af salgsprisen for el til
nettet, både hvis den er højere og lavere end udgangspunktet på 29 øre/kWh. Den har ganske lille betydning,
men det skyldes formentlig, at det kun er en mindre del
af elproduktionen, der sælges, og at salgsprisen er lav
sammenlignet med den elpris, som beboerne skal betale
ved indkøb.

Uden elafgift (Figur 3-15) vil købsprisen for el falde fra
2,45 kr./kWh til 1,25 kr./kWh. Den resulterende elpris
med hybridanlægget vil falde fra 2,15 kr./kWh til 1,55 kr./
kWh, dvs. 30 øre/kWh højere end købsprisen uden elafgift. Det betyder, at hybridanlægget vil give underskud,
hvis elafgiften afskaffes for boligkunder. Hvis elafgiften
mere end halveres til 40 øre/kWh, løber hybridanlægget

Der er et beboerøkonomisk overskud fra hybridanlægget
uanset salgsprisen for overskydende elproduktion.
Overskuddet pr. bolig går fra 1.300 kr. pr. år, hvis den
overskydende el foræres væk, til 2.000 kr., hvis den kan
sælges for 66 øre/kWh. Overskuddet pr. bolig går fra
1.300 kr. pr. år, hvis den overskydende el foræres væk, til
2.000 kr., hvis den kan sælges for 66 øre/kWh.

FIGUR 3-15	E. Variable elpriser. Resulterende elpris og årlig besparelse pr. bolig i afhængighed af elafgifter. Elafgift fra
90 øre/kWh til 0 øre/kWh. Nettarif variable, ingen elbiler. Salgspris for el 0,29 kr./kWh. Nettarif variable,
ingen elbiler. Salgspris for el 0,29 kr./kWh.
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FIGUR 3-16	E. Variable elpriser. Resulterende elpris og årlig besparelse pr. bolig i afhængighed af salgspris for el.
Nettarif variable, ingen elbiler.

FIGUR 3-17	E. Variable elpriser. Resulterende elpris og årlig besparelse pr. bolig i afhængighed af elafgifter.
Solcelle og batteripris minus 50%. Elafgift fra 90 øre/kWh til 0 øre/kWh. Nettarif variable, ingen elbiler.
Salgspris for el 0,29 kr./kWh.

FIGUR 3-18	E. Variable elpriser. Resulterende elpris og årlig besparelse pr. bolig i afhængighed af salgspris for el.
Nettarif variable, ingen elbiler.
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FIGUR 3-19	E. Variable elpriser. Resulterende elpris samt dækning mv. som funktion af specifik PV-effekt. Elafgift 45 øre/kWh.
Elpris salg 0,29 kr./kWh. Batteri 8 timer. 50% har elbil, solopladning med 25% til stede og 50% til rådighed.

3.6 SCENARIE F: VARIERENDE
RENTENIVEAU
Et hybridanlæg vil i de fleste boligafdelinger være et investe
ringstungt projekt, hvor udgifterne til finansiering, dvs. renter
og afdrag på et 30-årigt fastforrentet realkreditlån typisk
udgør omkring en tredjedel af de samlede årlige omkostninger til drift af anlægget. Udover finansieringsomkostninger
drejer det sig om supplerende elindkøb, drift af anlægget
samt henlæggelser til fornyelser af anlæggets komponenter.
I dette scenarie er der regnet på, hvilke beboerøkonomiske konsekvenser ændringer af renteniveauet vil få for en
boligafdeling, der overvejer at investere i et hybridanlæg.
I Figur 3-20 ses konsekvenserne for den resulterende
elpris af et stigende renteniveau. I 2021 er boligafdelingerne begunstiget af en lav rente på fastforrentede
30-årige realkreditlån, som vil være den mest udbredte
finansiering af hybridanlæg.
Selv uden tilskud vil et hybridanlæg med en solcelleeffekt
på 428 kWp (9,4 kWp/kW) og et batterilager med en
kapacitet på ca. 8 timer være beboerøkonomisk rentabelt, hvis investeringen kan finansieres med et 30-årigt
realkreditlån til en fast rente på 1%. Det vil resultere i et
årligt beboerøkonomisk overskud på ca. 160.000 kr. eller
ca. 1.600 kr. pr. bolig. Anlægget vil dække mere end
halvdelen af elforbruget i boligafdelingen.

Hvis renten på det fastforrentede lån stiger til 2%, vil det
beboerøkonomiske overskud falde til 110.000 kr., og
med et renteniveau, der ligger over 4%, giver anlægget
underskud.
Skulle renteniveauet på fastforrentede realkreditlån i
de kommende år stige til 4% eller mere, kan boligorganisationens bestyrelse evt. kompensere de stigende
renteudgifter med tilskud fra boligorganisationens
trækningsretsmidler i Landsbyggefonden eller yde lån/
tilskud fra dispositionsfonden.
Figur 3-21 viser, at boligafdelingen også kan kompensere
en højere rente ved at koble opladning af elbiler til
driften af hybridanlægget. Hvis 50% af beboerne – som
i beregningerne vist i Figur 3-21, får koblet en elbil til
en ladestander i boligafdelingen, og 25% af disse kan
oplades med overskydende elproduktion i dagtimerne,
bliver hybridanlægget mere robust over for en stigning
i renteniveauet.
Beregningerne af disse forudsætninger viser, at med
en sådan opladning af elbiler kan hybridanlægget løbe
rundt for beboerne, selv om renten på det fastforrentede
30-årige lån stiger til højst 5%. Det hænger sammen
med, at salget af overskydende el til en lav, tabsgivende
pris på 29 øre/kWh reduceres.

FIGUR 3-20	F variable rente. Resulterende elpris samt dækning mv. som funktion af renten. Batteri 8 timer.
Specifik PV-kapacitet 9,4 kWp/kW. Ingen elbiler.
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FIGUR 3-21	F variable rente. Resulterende elpris samt dækning mv. som funktion af renten. Batteri 8 timer.
Specifik PV-kapacitet 9,4 kWp/kW. 25% elbiler med "solopladning".

3.7 SCENARIE G: RÅDIGHEDSOG EFFEKTBETALING
Efter de gældende regler, der er godkendt af Forsyning
stilsynet, opkræver netselskaberne en såkaldt netrådighedstarif. Den skal dække selskabernes omkostninger
til at kunne forsyne ejere af solcelleanlæg med deres
elbehov – også i de perioder, hvor solcellerne ikke producerer el. Netrådighedstariffen opkræves af solcelleejernes
forbrug af egenproduceret el og skal kompensere for de
indtægter, som netselskaberne mister fra den generelle
nettarif, fordi egetforbruget er fritaget for afgifter og tariffer.
På den måde kan man betragte netrådighedstariffen
som solcelleejernes betaling for at bruge elnettets
fulde kapacitet. Udfordringen er, at metoden mindsker
solcelleejernes incitament til at gøre deres elforbrug
mere fleksibelt og dermed lette presset for udbygning af
elnettets kapacitet, når der i de kommende år skal kobles
flere elbiler og varmepumper på elnettet.
I Dansk Energis Tarifmodel 3.0, der er til godkendelse hos
Forsyningstilsynet, indføres en effektbetaling – som det
kendes fra mange fjernvarmeselskaber – for erhvervskunder med et årligt elforbrug på mere end 100.000 kWh,
men i Tarifmodel 3.0 gælder denne form for kapacitetsbetaling ikke for store boligkunder med et tilsvarende
elforbrug. En sådan ligestilling mellem erhvervskunder og
boligkunder kan ellers gøre det mere rentabelt for store
boligkunder, f.eks. almene boligafdelinger, andelsboligforeninger og ejerforeninger, at investere i lokale stationære
batterianlæg og indføre fleksibel opladning af elbiler.
Det er i Fortvænget-casen beregnet, hvad en omlægning
fra netrådighedstarif til effektbetaling vil betyde for
hybridanlægs beboerøkonomiske resultat. Beregningen
omfatter en effektbetaling, der bygger på de samfundsøkonomiske omkostninger ved boligafdelingens maksimale effektoptag fra elnettet.
Med de beregningsforudsætninger, der fremgår af tabellen
i Bilag B, vil Fortvænget uden hybridanlæg i løbet af
året få behov for at trække en effekt på 183 kW på de

tidspunkter af året, hvor det lokale elforbrug er størst.
Dette skal opfattes som et regneeksempel. Men hvis
Fortvænget investerer i et hybridanlæg, vil en dynamisk
drift af batterilageret begrænse det maksimale behov
for effekt fra elnettet til 60 kW (se også Figur 3-24). Det
har betydning for de fremtidige udgifter til forstærkning
af elnettet og udbygning af elsystemets produktionskapacitet. Tages elbiler med i beregningen, vil forskellen
sikkert blive større. Effektbehovet til opladning af elbiler
uden regulering kan blive meget stort, mens effektbehovet
kun stiger lidt, eller slet ikke, ved introduktion af elbiler
med hybridanlægget.
De årlige økonomiske omkostninger ved en maksimal
effekt på 183 kW er beregnet til ca. 150.000 kr.
(se tabellen i Figur 3-22 og evt. Figur 3-29 i Bilag B),
fordelt med ca. 10.000 kr. til udbygning af elnettet og
140.000 kr. til udvidelse af produktionskapaciteten i form
af nye havvindmøller. De tilsvarende omkostninger ved
et effektoptag på maksimalt 60 kW efter etablering af
hybridanlæg er knap 50.000 kr.
Hvis de store boligkunders betaling for brug af elsystemet
baseres på disse samfundsøkonomiske omkostninger,
vil Fortvænget uden hybridanlæg skulle betale ca.
150.000 kr. om året i effektbetaling, mens effektbetalingen reduceres til ca. 49.000 kr., hvis Fortvænget investerer i et hybridanlæg med en batterikapacitet på 500 kWh.
En effektbetaling kan indføres på mange måder, ikke
kun som en betaling pr. kW uanset størrelse og antal
tilslutninger. Den tilhørende kWh pris kan også defineres
og beregnes på mange måder. Det er derfor ikke muligt
at beregne, hvad den faktiske besparelse for Fortvænget
ville være, men der må klart være en besparelse, som
afspejler det faktum, at Fortvænget belaster elnettet og
produktionskapacitet meget mindre med hybridanlægget
pga. intelligent og fleksibel styring.
Man kan argumentere for, at netrådighedstariffen skal bevares, selvom man indfører effektbetaling, men eksemplet
i disse beregninger viser, eller antyder, at besparelsen ved
effektbetaling overstiger netrådighedsbetalingen.
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DATA FOR BEREGNING AF EFFEKTBETALING
Middelforbrug

kW

46

Maximal timeforbrug

kW

117

Netrådighedsbetaling med 31 øre/kWh. Fra PVT-BAT

kr./år

65.000

Nødvendig tilslutningseffekt med hybridanlæg med batteri
på 500 kWh (ca. 11 timer middelforbrug). Fra PVT-BAT

kW

60

Timefaktor (max øjeblikseffekt divideret med den
gennemsnitlige effekt på timebasis)

4

Sparet tilslutningseffekt med hybridanlæg med batteri

kW

123

Værdi af sparet udvidelse af net, svarende til
tilslutningspris pr. kW.

kr./kW

1.050

Værdi af sparet produktionseffekt, svarende til installeret
havvind.

kr./kW

15.000

BEREGNING AF EFFEKTBETALING

MED HYBRID

UDEN HYBRID

Investering i tilslutningseffekt

kr.

63.000

192.000

Investering i produktionseffekt

kr.

900.000

2.742.000

Investering i alt i effekt

kr.

963.000

2.933.940

49.000

149.687

kr./år/kW

819

819

Med og uden hybridanlæg

kr./år

49.000

150.000

Besparelse med hybridanlæg

kr./år

101.000

Årlig værdi af investering i effekt, 3% og 30 år.
Beregnet betaling for effekt (årlig værdi / effektforbrug)
ÅRLIG EFFEKTBETALING

FIGUR 3-22 Beregning af effektbetaling sammenlignet med netrådighedsbetaling.

FIGUR 3-23 	G. Rådigheds- og effektbetaling. Overskud og resulterende elpris som funktion af kapacitet for køb
og salg divideret med det gennemsnitlige effektforbrug (kW/kW). Med og uden batteri til 11 timer.
Specifik PV-effekt 9,4. Uden elbile.
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FIGUR 3-24 	G. Rådigheds- og effektbetaling. Dækning af forbruget som funktion af kapacitet for køb/salg divideret
med det gennemsnitlige forbrug kW/kW. Med og uden batteri til 11 timer. Specifik PV-effekt 9,4.
Ingen elbile.

FIGUR 3-25	G. Rådigheds- og effektbetaling. Overskud og resulterende elpris som funktion af Netrådighedsbetaling
i øre/kWh. Med batteri 11 timer, specifik PV-effekt 9,4. Uden elbiler.

3.8 SCENARIE H:
VARIABEL HÆLDNING
OG ORIENTERING
I de øvrige scenarier er der regnet med en orientering
af taget mod sydvest og nordøst og en hældning på
15 grader.
Her ses på orientering hele vejen rundt og på en hældning på 30 grader.
Figur 3-26 og Figur 3-27 viser beregnet resulterende
elpris, dækning og salg af el for orientering fra syd over
vest til nord med henholdsvis en hældning på 15 og

30 grader. Det skal bemærkes, at en drejning øst over vil
give omtrent det samme resultat.
Figur 3-28 viser tilsvarende produktionen af solenergi,
hvor vandret installation af solceller er medtaget. Det
fremgår, at vandret og 15 og 30 grader mod vest giver
den samme årsydelse. Det gælder så også øst.
Som det fremgår, er der overalt en lavere beregnet elpris
end købsprisen. Indvirkningen af orientering på den
beregnede resulterende elpris er mindre, end hvad man
kunne forvente på grund af den reducerede solcelleproduktion. Dette skyldes, at den reducerede produktion
udnyttes bedre.
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FIGUR 3-26	H. Resulterende elpris mv. som funktion af orientering. Hældning 15°, batteri 11 timer,
solcelleareal 9,4 kWp/kW.

FIGUR 3-27	H. Resulterende elpris mv. som funktion af orientering. Hældning 30°, batteri 11 timer,
solcelleareal 9,4 kWp/kW.

FIGUR 3-28	H. Solcelleproduktion (AC) som funktion af orientering og hældning. Solcelleareal 9,4 kWp/kW.
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Bilag A FORUDSÆTNINGER
FOR BEREGNINGER I
SCENARIE A-G
De anførte priser er ekskl. moms medmindre andet er anført.
FORBRUG
Årligt individuelt elforbrug, kWh

4.000

Antal forbrugere

100

Døgnfordeling for elforbrug

ELBILER
Elbiler, kørsel og opladning

Batteri kapacitet pr. bil, effektiv, kWh

50

Opladningskapacitet pr. bil, kW

6

Kørselsøkonomi, km/kWh

5

Antal km pr. dag pr. bil, hverdag

30

Antal km pr. dag pr. bil, weekend

50

Beregnet antal km pr år pr. bil

13.000

Beregnet årligt elforbrug pr. elbil, kWh

2.600

Beregnet årligt forbrug til elbiler i alt, kWh

130.000

Antal elbiler

Når elbiler er med, antages det, at 50% af boligerne har en elbil

"Solopladning" af elbiler

Antaget at 25% af bilerne er til stede om dagen, og at 50% af deres lagerkapacitet er til rådighed for opladning.
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SOLCELLER
Tagareal

1500 m² mod sydvest og 1500 m² mod nordøst.

Hældning

15 grader

Antaget 75% af tagareal dækkes med solceller
Solcelleeffekt, W/m²

190

Pris solceller, kr./m² ekskl. moms

1500

BATTERI
Samlet nominel kapacitet, kWh

500

Levetid Antal cyklusser ved fuld op/nedladning
(cykles to failure) (>95)

6.000

Float life time, år

15

Pris pr. kWh nominel effekt, kr. ekskl. moms

3.500

Round trip efficiency %

95

ANDET
Bimålere, investeringer pr. lejlighed,
kr. ekskl. moms

1500

Nettobesparelse på elabonnementer
(netselskab og elleverandør), inkl. drift af bimålere

300

Elinstallationer, kr. ekskl. moms

700.000

D og V af referenceanlæg uden hybridanlæg,
% af forbrug (tavler mv.)

5

Rådgivning, %

14

Byggeadministration, %

6

FINANSIERING
Rente, %

1

Kalkulationsperiode, år

30

Anlægsstøtte og ydelsesstøtte

Ingen

Drift, vedligeholdelse og reinvesteringer
i hybridanlæg, % af investeringer

1

Administration af regninger,
kr./år/bolig ekskl. moms.

108

ELPRISER
Elpris køb., kr./kWh inkl. moms

Scenarie A med fast elpris: 2,40 kr./kWh
Øvrige scenarier med variabel pris:
2,20 kr./kWh i gennemsnit
Køb af el (produktion) (øre/kWh)
spotpris
Køb af el (abonnement)
4 øre
Netbetaling (transport)
30 øre
Netbetaling (abonnement)
15 øre
Systembetaling
8 øre
Afgifter
90 øre
Moms
44 øre
I ALT
220 øre

Tarif 3.0 data

Lavlast kl. 0-6		
Højlast 1 kl. 6-17		
Spidslast kl. 17-21		
Højlast 2 kl. 21-24		

Max effekt for køb og salg af el, kW

400

Netrådighedstarif kr./kWh inkl. moms

31

-50 øre/kWh
+8 øre/kWh
+50 øre/kWh
+8 øre/kWh
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Bilag B DETALJERET BEREGNING
AF EFFEKTBETALING
Følgende tabel rummer en mere detaljeret præsentation af beregninger i tabellen i Figur 3-22.
BEREGNING PÅ FORTVÆNGET MED FORBRUGET I BEREGNINGERNE PÅ 400.000 MEN
MED FORDELING SVARENDE TIL MÅLINGER FRA STENGÅRDEN.
DATA
Middelforbrug

kW

46

Maximal timeforbrug

kW

117

Netrådighedsbetaling med 31 øre/kWh. Fra PVT-BAT

kr./år

Nødvendig tilslutningseffekt med hybridanlæg med batteri
på 500 kWh (ca. 11 timer middelforbrug). Fra PVT-BAT

kW

Timefaktor (max øjeblikseffekt divideret med den gennemsnitlige effekt
på timebasis)

65.000
60
4

BESPARELSE PÅ NØDVENDIG TILSLUTNINGSEFFEKT
Nødvendig tilslutningseffekt med hybridanlæg med batteri

kW

60

Nødvendig tilslutningseffekt uden hybridanlæg, 4 gange middeleffekt

kW

183

Sparet tilslutningseffekt med hybridanlæg med batteri

kW

123

ÅRLIG VÆRDI AF BESPARELSE PÅ TILSLUTNINGSEFFEKT
Værdi af sparet udvidelse af net, svarende til tilslutningspris pr. kW.

kr./kW

1.050

I alt værdi af sparet udvidelse af net

kr.

128.940

Årlig værdi af besparelse på tilslutningseffekt, 3% rente og 30 år

kr.

6.578

BESPARELSE PÅ NØDVENDIGT PRODUKTIONSEFFEKT
Nødvendig produktionseffekt med hybridanlæg med batteri

kW

60

Nødvendig produktionseffekt uden hybridanlæg, 4 gange middeleffekt

kW

183

Sparet produktionseffekt med hybridanlæg med batteri

kW

123

ÅRLIG VÆRDI AF BESPARELSE PÅ PRODUKTIONSEFFEKT
Værdi af sparet produktionseffekt, svarende til installeret havvind.

kr./kW

15.000

I alt sparet på udbygning af vindeffekt.

kr.

1.842.000

Årlig værdi af besparelse på produktionseffekt, 3% rente og 30 år

kr.

93.977

Sparet investering

kr.

1.970.940

Årlig værdi af denne besparelse, 3% rente og 30 år

kr./år

SUM FOR TILSLUTNINGSEFFEKT OG PRODUKTIONSEFFEKT

BEREGNING AF EFFEKTBETALING

100.556
ED HYBRID

UDEN HYBRID

Investering i tilslutningseffekt

kr.

63.000

191.940

Investering i produktionseffekt

kr.

900.000

2.742.000

Investering i alt i effekt

kr.

963.000

2.933.940

49.132

149.687

819

819

Årlig værdi af investering i effekt, 3% og 30 år.
Betaling af denne via en effektbetaling

kr./år/kW

41

ÅRLIG EFFEKTBETALING
Med og uden hybridanlæg

kr./år

49.132

Besparelse med hybridanlæg

kr./år

100.556

149.687

KWh PRIS
Uden effektbetaling

kr./kWh

2,20

2,20

Køb af el

170.000

400.000

Samlet betaling uden effektbetaling

374.000

880.000

BEREGNET KWh PRIS UDEN HYBRIDANLÆG
Effektbetaling

kr./år

49.132

149.687

Betaling vi kWh betaling hvis samme

kr./år

324.868

730.313

kWh pris som opkræves

kr./kWh

1,91

1,83

49.132

149.687

1,91

1,83

BETALING FOR EL I ALT
Effektbetaling

kr./år

kWh pris

kr./kWh

kWh betaling

kr./år

324.868

730.313

Betaling i alt

kr./år

374.000

880.000

Betaling i alt pr. kWh

kr./kWh

2,20

2,20

FIGUR 3-29	Beregninger vedrørende betaling efter effektforbrug frem for netrådighedsbetaling.
Detaljeret gennemgang af indholdet i Figur 3-22.
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Bilag C KOMPONENTER TIL
HYBRIDANLÆGGET
Denne præsentation af produkter omfatter:
› Solceller
› Montagesystemer til solceller
› Invertere
› Batterier
Beskrivelsen er mest detaljeret vedr. solcellemoduler og
montage og fokuserer på input vedr. specifikationer til de
øvrige komponenter.

SOLCELLER

der er tilpasset til produktet. De er ofte baseret på CIGS
tyndfilmsolceller, som har en noget lavere effektivitet og
en noget omdiskuteret levetid og miljøbelastning. De kan
tilbyde et attraktivt udseende og i visse tilfælde også en
konkurrencedygtig pris til løsninger med standardpaneler.
Se listen nedenfor over leverandører.
Det er også muligt at placere solcellepaneler på facader
i forbindelse med en facaderenovering. Det kan være i
forbindelse med en efterisolering, hvor solcellepanelerne
erstatter en anden afdækning. Det vil her være afgørende
at arbejde med det arkitektoniske med farver og former.
Det vil ikke blive nærmere gennemgået her, men løsninger fremgår også af nedenstående links.

KORT GENNEMGANG AF TEKNOLOGI,
TYPER OG NUVÆRENDE MARKED

En række leverandører tilbyder løsninger, ofte baseret på
tyndfilmsolceller (CIGS), hvor solcellerne indgår som en
del af tag- eller facadekomponenter.

De hybridanlæg, der er emnet her, er i de fleste tilfælde
kun relevante i forbindelse med en tagrenovering, hvor
etablering af solceller så bliver en tilføjelse eller ændring af
tagrenoveringsprojektet. Ofte sker dette i forbindelse med
en asbestsanering enten som et led i et tagrenoveringsprojekt eller en helhedsplan.

Der er nye løsninger under overvejelse og udvikling.
Det handler om systemer, hvor solcellepanelerne indgår
som et konstruktivt bærende element, som erstatter et
undertag og/eller overflødiggør lægter. Der er potentielt
mulighed for spændende løsninger og faldende priser.

Et projekt der kun indeholder etablering af et hybridanlæg
på en eksisterende større almen boligblok, vil sjældent
hænge sammen, da omkostninger til etablering af
byggeplads, stillads, udbud, diverse omkostninger mv.,
alene skal finansieres af fordelene ved hybridanlægget,
for at det kan blive økonomisk rentabelt.
Der er dog undtagelser. Er der for eksempel et tagpaptag
med lang restlevetid, kan man etablere solceller ved
montage ovenpå tagpappet. Det kan være et tag med
hældning eller et fladt tag. Under gunstige forhold
vedrørende elinstallationer og med adgangsforhold, kan
anlægget være rentabelt.
På nybyggeri vil det altid være rentabelt og på boligblokke med mere end et par etager vil det kunne betale sig at
etablere anlægget så stort som muligt.
Den løsning, der har været dominerende i de hidtidige
projekter med tagrenovering, er at etablere et nyt
tagpaptag og ovenpå dette montere standard solcellepaneler, fastgjort til aluminiumsskinner, der er skruet på eller
limet til tagpaptaget. Denne løsning har vist sig at være
konkurrencedygtig og let at indpasse i processen.
En række leverandører tilbyder tagløsninger hvor solceller
og tagdækning er et element der monteres på lægter,

PRISER PÅ SOLCELLER
Standard solcellepaneler, som er dominerende i de
demonstrationsprojekter, som er blevet støttet af
Landsbyggefonden, er faldet i pris igennem mange
år. Den udvikling er båret af faldende priser på selve
solcellerne, som indgår i panelerne. Figur 3-30 viser, at
celleprisen er faldet fra 100 $/W til under ½ $/W siden
1976. Et typisk solcellepanel måler 1 x 1,7 m og har en
effekt på 320 W. Celler til dette ville altså i 1976 koste
32.000 $ og i dag væsentligt under 100 $/W.
I dag domineres markedet af polykrystallinske og
monokrystallinske solcellepaneler, der måler ca. 1,7 x 1
m og udføres med rammer, bagside og junction box med
3 dioder. De monokrystallinske foretrækkes steder, hvor
panelerne er synlige, da de fremstår mere attraktive som
næsten helt sorte med sorte rammer eller uden rammer.
Tyndfilmsolceller, hovedsagelig CIGS, har en vis udbredelse, især til bygningsintegration, da de kan fremstilles
helt uden strukturer og ikke "ligner" solceller overhovedet.
Levetiden af disse er omdiskuteret, men de har en noget
lavere effektivitet end de krystallinske.
Den seneste udvikling går i retning af større celler med
mindre mellemrum. Desuden kommer der glas-glas
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FIGUR 3-30	Solcellepris i $/W fra 1976 til 2019. Source: LaFond et al. (2017) & IRENA database.
solcellemoduler med glas på begge sider, således at lyset
på bagsiden bidrager til produktionen. Dette vil bringe
ydelsen op, og der forventes fortsat forbedringer i form
af lavere pris pr. Wp. Der er dog tegn på, at der er en vis
modning, således at det hidtidige kraftige prisfald ikke
vil fortsætte.
De faldende priser på cellerne er baggrunden for de faldende priser på solcellemoduler, som fremgår af Figur 3-31.

› Solcellepanelerne skal kunne tåle temperaturer fra
÷40 ºC til 85 ºC.
› Modulerne skal have et gyldigt certifikat fra en anerkendt akkrediteret institution med hensyn til ydelse (EN
61215), minimumskrav til systemdokumentation og
inspektion (EN62446) og sikkerhed (EN 61730 1 og 2).
Certifikatet skal vedlægges tilbuddet
› Alle anvendte moduler skal være ens.

Prisen i 2020 ligger på omkring 0,2 $ pr. W gældende
for mainstream PV på ca. 300 kr./m² ekskl. moms for
selve panelet.

LINKS VEDR. SOLCELLEPANELER OG
LØSNINGER

FORSLAG TIL SPECIFIKATIONER TIL UDBUD

Der er naturligvis utallige steder på nettet, der omhandler
solcelleanlæg. Det er ikke muligt at pege på en dominerende kilde til information, den følgende liste er til
inspiration.

Specifikationer til solcellemoduler i udbud kan indeholde
mange projektspecifikke forhold om montage, arkitektur
mv., samt ting som er med for at sikre kvalitet og
holdbarhed. Et eksempel fremgår her:
› Typen skal være monokrystallinsk
› Overfladen skal være sort
› Yderste dæklag skal være hærdet glas med lav
refleksion
› Rammer skal være sorte og matte, eller panelerne skal
være rammeløse
› Moduleffektiviteten skal være mindst 190 W/m²
› Antirefleksbehandling realiseret med coating, ætsning
eller teksturering
› Ydelsesgaranti solcellepaneler: Efter 10 år minimum
90 % af oprindelig installeret moduleffektivitet, efter 25 år
minimum 80 % af oprindelig installeret moduleffektivitet.
› Ydelsesgaranti ydes af entreprenør for solcellepaneler
› Der skal ydes minimum 10 års produktgaranti.
› Panelerne skal have bypass-dioder, evt. forbindelsesboks på panelbagsiden skal være IP65 klassificeret.
Mindst 3 pr. panel.

GENERELLE LINKS:
https://www.solarcity.dk/Home.927.aspx
Building-integrated photovoltaic technologies and
systems for large-scale market deployment:
The PVSites project
https://www.pvel.com/ (scorecards mv.)
https://www.solarreviews.com/ (amerikansk)
https://www.solarfeeds.com/
Spirit Energy | Solar PV & Battery Installers
SolarQuotes | Get 3 Solar Quotes From Your Best Local
Installers (sammenligning af batterisystemer)
Latest TIER-1 Solar Panels List 2021 | SolarReview.
PHOTON International – The Solar Power Magazine |
photon.info (bl.a. prislister)
https://www.solarcity.dk/media/BIPV_demo-site_loc.pdf
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FIGUR 3-31	Nylig prisudvikling for solcellemoduler. Fra PV-magazine.

DANSKE LEVERANDØRER AF
SOLCELLELØSNINGER (UDDRAG):
https://solarpark.dk/
https://www.phonixtagenergi.dk/
https://danishsolarenergy.com/da/
https://solarnordic.dk/#_pll_switcher
https://racell.dk/
https://www.lindab.dk/inspiration/profil/solarroof/
https://solarpolaris.dk/en/
http://solarpartner.dk/
https://ennogie.com/da/
https://solartag.eu/
https://yellowtec.dk/

MONTAGESYSTEMER TIL
SOLCELLER
Som nævnt er den løsning, der har været dominerende
i de hidtidige projekter med tagrenovering, at etablere
et nyt tagpaptag og ovenpå dette montere standard
solcellepaneler, fastgjort til aluminiumskinner, der er
skruet på eller limet til tagpaptaget. Denne løsning har
vist sig at være konkurrencedygtig.
Det nye tag dimensioneres til den ekstra belastning som
solceller giver. Denne begrænser sig til omkring 15 kg/m²,
noget afhængig af det valgte montagesystem.
Montagesystemets udformning afhænger noget af
hældningen på taget og skal dimensioneres efter vindlast.
På tage med hældning vil man altid montere solcellepanelerne med samme hældning som tagfladen eller
undertaget, uanset hældning eller orientering af denne.
Det giver ikke mening økonomisk at montere stativer for
at optimere ydelsen.

45

På vandrette tagflader kan solcellemodulerne enten
placeres på stativer eller vandret. I de fleste andre tilfælde
vil en vandret placering være at foretrække.
Skygger på solcellemoduler bør i videst mulige omfang
undgås, da det kan reducere anlæggets produktion i
en betydelig grad. Her spiller det også ind, at solceller
er følsomme for delvise skygger, som giver anledning til
elektriske tab som delvist, men ikke helt, kan modvirkes
ved indplacering af dioder i modulet. Man skal dog
ikke undlade at benytte en tagflade, fordi der er delvis
skygge, eventuelt fra løvfældende træer, men tage højde
for det i designet af anlægget og foretage en vurdering
af betydningen.
Man kan også undgå skygger ved at anbringe panelerne
i rækker med par med øst/vest eller nord/syd orientering
med en hældning på typisk 15 grader. Her vil modulerne
kun skygge minimalt for hinanden i de mørkeste måneder, hvilket er uden betydning.
Som det fremgår af Figur 3-32 fås den højeste ydelse
med 15 graders hældning med en orientering mod syd.
Da der her vil være en vis skygge fra række til række, skal
der være en afstand mellem rækkerne for at undgå dette.
Desuden vil der med denne placering stilles større krav
til kabler, transformatorer og invertere, da den maksimale
effekt bliver højere, idet solen i visse situationer vil stå
næsten vinkelret på alle paneler.

Med den vandrette placering undgås skygger og, som
det fremgår af Figur 3-32, får man hermed en lidt større
ydelse pr. m² solcellemodul end med en øst/vestplacering.

VEDR. SPECIFIKATIONER TIL
MONTAGESYSTEM
Specifikationer til montagesystemer i arbejdsbeskrivelsen
afhænger naturligvis af de konkrete omstændigheder,
men kan indeholde følgende elementer:
› Montagesystemet skal være designet/egnet til montage
på tagpaptag.
› Overkanten af panelerne må højst være 10 cm over
overfladen af tagpappet.
› Antallet af gennembrydninger i tagflade (med tagpap)
minimeres, og der sikres en tilstrækkelig tætning i
tilfælde, hvor gennembrydninger er nødvendige.
› Efter montage må der ikke være synlige montageenheder for solcellepaneler, kun minimale befæstelser må
være synlige.
› Eventuelle plastmaterialer skal være klorinfrit HDPEmateriale (high-density polyethylene), eller andet
materiale, som er modstandsdygtigt over for UV-lys.
› De valgte montagesystemer skal være CE-mærket
og certificeret af TÜV-Rheinland eller tilsvarende.
Certifikatet vedlægges tilbuddet.

Placering mod syd på stativer kan overvejes, hvis der
er plads nok, og man ønsker maksimal ydelse pr. m²
solcellepanel.

FIGUR 3-32	Eksempel på ydelse med solceller vandret og med 15 graders hældning.
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INVERTERE OG BATTERIER
Specifikationer til montagesystemer i arbejdsbeskrivelsen
afhænger naturligvis af de konkrete omstændigheder,
men kan indeholde følgende elementer:
› Alle invertere/batterimoduler skal være godkendt
eller kunne godkendes til tilslutning til det danske
elnet. Entreprenøren er ansvarlig for godkendelsen til
tilslutning. Se evt. nyeste positivliste på: https://www.
danskenergi.dk/vejledning/nettilslutning/positivlister
› Valg af batterimodul skal sikre, at alle inverterne, både
for solcelleanlæg og batterilager tilsammen, tilsluttet i
ét nettilslutningspunkt skal sikre at hybridanlæggene
hver for sig lever op til krav fra elforsyningsnetselskabet,
herunder nettilslutningskrav, se 3.2.3.2 Ad stk. 5 a samt
Ad stk. 6 a (dette er henvisninger til Molio beskrivelser).
Samme gør sig gældende for krav til kommunikation
mellem elforsyningsnetselskabet og hybridanlægget.
› Invertere forsynes med overspændingsbeskyttelse og
skal være sikret mod harmonisk støj.
› Inverteren skal automatisk udkoble og genstarte ved
netudfald og over-/underload. Invertere skal sikres imod
ø-drift, bl.a. fordi stjernepunktet for en inverter ikke må
forbindes til jordsystemet.
› Invertere skal være for 3 faser.
› Invertere/batterimodul skal kunne levere data til datalogger, eventuelt via trådløst system eller data-kabel.
› Inverter/batteri skal kunne kommunikere og styres
udefra via Modbus-RTU.
› Inverteres virkningsgrad skal være mindst 97%.
› Batterierne skal have et dokumenteret antal cyklusser
på minimum 4.000 ved DOD 90% ved 25 °C.
› Korrekt omgivelsestemperatur for batteri/inverter skal
være -20 ºC til 65 ºC

Udstyr skal være CE-mærket og dermed erklære overensstemmelse med de for produktet relevante og gældende produktstandarder under Lavspændingsdirektivet
(73/23/EØF) og EMC-direktivet (89/336/EØF).
Se i øvrigt www.batterividencenter.dk
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