
De europæiske Solar Days har 
succes med at fremme brugen 
af  solen som en gratis, ube-
grænset vedvarende energikil-
de, som er til rådighed overalt 
og for alle til at producere var-
me og elektricitet. Dansk Sol-

hundrede tusinde borgere 
på lokalt plan. I 2010 deltog 
der 17 europæiske lande i 
kampagnen, som omfattede 
7000 arrangementer med 
500.000 deltagere. Dvs. én 
ud af  1000 EU-borgere var 
i kontakt med kampagnen 
og i 2011, hvor Danmark er 
med for første gang, bliver 
kampagnen endnu større.

Kampagnen samler de vigtig-
ste aktører indenfor solvarme 

og solelektricitet sektorerne i 
hele Europa. De europæiske 
Solar Days koordineres af  den 
europæiske solvarmeorganisa-
tion ESTIF i tæt samarbejde 
med den europæiske solcelle- 
organisation EPIA og støttes af  
omkring 25 organisationer på 
nationalt og europæisk plan.  
Endvidere støttes kampagnen 
af  Europakommissionen.

Solar Days gennemføres med 
støtte fra EU i 2011-2013. 

Solenergi har potentiale til at afløse 
store mængder fossile brændstoffer og 
levere bæredygtig energi til danskerne.

100 procent forsynet fra vedvarende energi på el, varme og 
transport i 2015. Den målsætning besluttede byrådet i Frede-
rikhavn sig for i 2007, hvilket satte gang i hjulene på projek-
tet Energibyen Frederikshavn.

Solvarme er CO2-neutral energi, der kan bruges decentralt 
ude hos forbrugeren, men også kan bruges i store installati-
oner til fjernvarmeforsyningen som kan drage stor nytte af  
solens  stråler, når der skal leveres klimavenlig varme.

Verdens største producent af  energi fra solvarme med et 
solvarmeanlæg på 50.000 m2. Det er den plan Brædstrup 
Fjernvarme har fået opbakning til på den nyligt overståede 
generalforsamling.

EnErgibyEn FrEdErikshavn - 
FossilFri EnErgi i 2015

vErdEns størstE solvarmEanlæg på 
vEj i brædstrup

danmark skal værE uaFhængig aF 
FossilE brændstoFFEr

SolaviSen

Solar Days - Europæiske  
soldage. Hvad der startede i 
2002 som “Day of  the Sun” 
i Østrig, har udviklet sig til en 
omfattende fælles-europæisk  
kampagne, der kører over fle-
re uger i maj.

I 2011 afholdes Solardays.
dk  den 12-14 maj med sol- 
events over hele landet. Se 
mere på www.solardays.dk

varmeforening er den danske 
part i dette EU-projekt, og de 
bruger Ellehauge & Kilde-
moes som projektledere.

Kampagnen sætter fokus på 
solenergi og involverer flere 

Solavisen er en af  aktiviteternene i Solardays.dk, som har til formål at 
udbrede kendskab til solemergi i Danmark. Solavisen er skabt på grundlag  
af  sponsorater fra firmaer indenfor solvarme- og solcellebranchen.



Det er en skøn lørdag i be-
gyndelsen af  april, hvor de 
åbne vidder i Thy viser sig 
fra deres allerbedste side. 
Fuglene synger, det er vind-
stille - eller så vindstille det 
bliver i Thy - og solen skin-
ner fra en skyfri himmel. I 
dag er det en rigtig solener-
gidag. Vi er på besøg hos 
skoleleder Johannes Nicolaj-
sen og hans kone lærer Met-
te Frøkjær. 

Det er dyrt på landet
Når du bor på landet, står 
for din egen energiforsy-
ning. Det betyder for de fle-
ste, at de må finde sig i et 
oliefyr, hvilket hverken er 
godt for samvittigheden, 
hvis man gerne vil leve kli-
marigtigt eller for tegne-
bogen, hvis vintrene bliver 
som 2010 og 11. “Det har væ-
ret absurd dyrt de sidste to vintre” 
fortæller  Johannes, hvilket 

understreger det store ener-
giforbrug, familien har væ-
ret tvunget til. Den generelt 
høje varmeregning har væ-
ret med til at motivere ind-
købet af  solfangeren for 
halvandet år siden. “Vi har 
dog ikke kunnet få et reelt bille-
de af  den energibesparelse, vi har 
haft, da vintrene har været meget 
hårde og sommeren imellem for-
holdsvist kort. Der gik blot syv 
måneder fra den sidste sne var 

forsvundet til alt var snedækket 
igen”, forklarer  Johannes.

Mette Frøkjær fortæller, at da 
de flyttede ind for 10 år siden, 
overvejede de, hvilken var-
mekilde de skulle have. Val-
get faldt på et oliefyr, der ikke 
krævede mange brugerinput.

Vedligeholdelsesfri 
 solvarme
“Vi har dog et ønske om at kun-
ne leve med et lavt CO2-fodaftryk 
og have CO2-neutral energi i hu-
set. Derfor besluttede vi os for at 
investere i et solvarmeanlæg.” si-
ger Johannes. På anbefaling 
af  deres VVS-mand beslut-
tede de sig for et komplet an-
læg fra SONNENKRAFT. 
Anlægget kostede dem knapt 
38.000 kroner og med in-
stallation løb det samlet op i 
75.000 kroner. Om somme-
ren dækker anlægget fuld-
stændigt familiens behov, og 
er der overskudsprodukti-
on, hvis familien er af  sted 
på ferie, kan varmen ledes 
ud i gulvvarme. “Det der gjor-
de udslaget for mig, var at driften 
af  anlægget er fuldautomatisk. Vi 
skal ikke pille ved noget - Det kø-
rer bare.” fortæller Mette.

Anlægget er placeret i et di-
skret hjørne på ejendom-
men, hvor man alligevel ikke 
kommer og ser i det daglige. 
Anlægget er elegant hængt 
op på gavlen af  en gammel 
staldbygning. På den måde 
bliver det smukke gamle 
stuehus ikke visuelt påvir-
ket, men Johannes fortæller 
også, at de gamle tegl på hu-
set næppe ville kunne holde 
til anlægget.

Hvad så nu?
Men ønsket om CO2-neutral 
energi spøger stadig hos fa-
milien, og Johannes har efter 

nogen tids overtalen fået sit 
ønske om jordvarme opfyldt. 
Så kan de endeligt sige far-
vel til det gamle oliefyr. Jo-
hannes fortæller, at et sådant 
eldrevet jordvarmeanlæg 
jo giver ekstra god fornuft i 
Thy, hvor mere end 100 % 
af  den forbrugte elektrici-
tet stammer fra vindmøller 
og vedvarende energi. “Der-
ved bliver vores energiforsyning en-
deligt CO2-neutral,” siger han. 
Men det burde ikke stoppe 
her fortætter Johannes og pe-
ger over på den gamle stald-
bygning med et fuldstændigt 
sydvendt tag. “Lige så snart det 
bliver rentabelt at installere mere 
end 6 kW solceller, så vil jeg al-
vorligt overveje det. Solceller passer 
vores energiønsker perfekt, da det 
ligesom vores solvarmeanlæg kører 
uden indblanding fra os.”

Det der gjorde udslaget for 
at Johannes og Mette inve-
sterede så mange penge i 
vedvarende energi til famili-
en, var den gode rådgivning 
de fik. De fortæller samstem-
mende, at det er meget vig-
tigt, at du som forbruger kan 
få god og kvalificeret rådgiv-
ning. Det er jo let at lade be-
gejstringen løbe af  med sig, 
således at man køber alt 
for stort og dyrt ind og en-
der med ikke at kunne bruge 
varmen på en hensigtsmæs-
sig måde. Det er også vigtigt, 
at du handler med installatø-
rer, du har tillid til. “Vi kend-
te vores VVS-mand fra tidligere og 
vidste, at han havde sat mange an-
læg op som vores. Derfor gik vi ind 
i projektet med sindsro og har fået 
et SONNENKRAFT-anlæg, som 
vi er supertilfredse med.”

tillid Er  
hjørnEstEnEn

”Vi valgte vores anlæg, fordi vores VVS-mand  
anbefalede det - og ham har vi tillid til.” Så kort kan 

skole leder Johannes Nicolajsen opsummere valget  
af deres SONNENKRAFT solvarmeanlæg.

Johannes Nicolajsen og Mette Frøkjær ved deres solfanger

solEnErgi Er En 
kEndt tEknologi
Produkter til udnyttelse af solens stråler findes 
 allerede på markedet. De tilgængelige produkter har 
gennem mange år været udviklet, så de i dag kan 
udnytte en meget stor del af indstrålingen fra solen, 
i nogle anlæg endda også i gråvejr.

Husejere, der allerede har 
investeret i solenergi, vil 
gøre meget for at beholde 
det. Har du en ejer af  et sol-
varmeanlæg i omgangskred-
sen, kan du roligt spørge til 
erfaringerne. Samtalen vil 
hurtigt medføre en anbefa-
ling til at investere i paneler 
til udnyttelse af  solenergien, 
både til varme, varmt vand 
og elektricitet.

Et anlæg til udnyttelse af  
solens energi vil tjene sin in-

vestering hjem i levetiden, 
de fleste endda meget før. 
Du kan som kunde derfor 
regne med, at den opnåe-
de besparelse på den tilførte 
energi til huset dækker ud-
gifterne til et eventuelt lån 
til anlægget. Har du valgt 
det rigtige anlæg, vil det bli-
ve synligt på budgettet alle-
rede det første driftsår. Der 
vil ikke være behov for ind-
køb af  samme mængde gas 
eller olie, ligesom elmåleren 
efter montering af  sol-el vil 

vise et lavere forbrug i før-
ste driftsår.
 
Som forbruger vil det være 
naturligt, at du ved budget-
lægning tager udgangspunkt 
i det forløbne års udgifter. 
Derfor vil det “nye” forbrug 
blive indarbejdet i budget-
tet, hvor det giver luft til an-
dre investeringer eller øget 
forbrug. En ejer af  et anlæg 
til opsamling af  solenergi 
vil altså have et mere luftigt 
budget med plads til ekstra 
goder, som endda efter udlø-
bet af  et eventuelt lån bliver 
mere markant.
 
Der kan gives mange bud på 
gode råd i forbindelse med 
investeringer i solanlæg, og 
det kan det let blive uover-
skueligt, om det er den rigti-
ge løsning til supplement af  
energianlægget i huset. Her 
angives nogle gode råd, som 
husejeren kan bruge i sine 

overvejelser om husets næste 
investering:
• Anlæg til opsamling af  

 sol  energi er en kendt tekno-
logi, som giver en sikker drift

• Investering i et solenergian-
læg giver luft i budgettet fra 
første driftsår

• Hvis du benytter uddan-
nede installatører vil kva-
liteten følge prisen, så det 
betaler sig at finde det rigti-
ge anlæg i samarbejde med 
sin installatør

• Man kan finde uddannede 
installatører med DS-garanti  
på www.ds-garanti.dk

• Der kan findes god-
kendte produkter via  
www.kso-ordning.dk

• Ejere af  solenergianlæg 
er uafhængige af  stigende 
brændselspriser

• Nuværende ejere af  sol-
energianlæg er de bedste 
ambassadører, så spørg til 
deres erfaringer.

I Europa blev der i 
2010 opstillet solceller 
med en samlet effekt 
på 12.000 MW. De nye 
vindmøller havde blot 
en effekt på 9.300 MW.

solcEllEr  
ovErhalEr  
vindmøllEr

Faldende priser på solcel-
ler og fordelagtige støt-
teordninger har sendt 
etableringen af  solcelle-
anlæg i vejret i Europa.

Hele 132 % er solcellein-
dustrien vokset fra 2009 
til 2010 ifølge den euro-
pæiske solcelleindustrifor-
ening EPIA, som i 2011 
forventer 14.000 – 21.300 
MW mere på markedet. I 
Danmark er der installe-
ret 8 MW solceller.

Solhuset. Det er navnet på 
Hørsholm Kommunes nye-
ste børneinstitution, der offi-
cielt indvies i maj 2011. Og 
det er ingen tilfældighed, at 
huset er opkaldt efter netop 
solen. For i det trekantede 
hus har solen en stor del af  
æren for, at medarbejdere og 
børn kan trives i en hverdag, 
der er sund for både dem 
selv og miljøet. 

Solen som primær 
 energikilde
Visionen for Solhuset er 
at sætte nye standarder for 
fremtidens bæredygtige ins-
titutioner, og derfor er solen 
naturligvis også tænkt ind i 
husets energiforsyning.

Solhuset er bygget efter Acti-
ve House-principperne, der 
kort sagt går ud på at ska-
be bygninger, der giver mere 
end de tager – til menne-
sker, miljøet og omgivelser-

sol til klimavEnlig 
børnEinstitution
I den nybyggede børneinstitution Solhuset i Hørsholm spiller solen en stor 
rolle i hverdagen. Både når den gennem vinduerne er med til at skabe et 
godt og behageligt lys i rummene. Og ikke mindst når den via solfangere  
på taget leverer varmt vand til huset.

ne. Det gøres ved at fokusere 
på henholdsvis energi, inde-
klima og miljø og ved blandt 
andet udelukkende at benyt-
te sig af  vedvarende energi-

• Integreret børneinstituti-
on med plads til ca. 100 
børn i alderen 0-6 år og 
30 medarbejdere

• Solhuset er udviklet i et 
strategisk samarbejde 
mellem Hørsholm Kom-
mune, VKR Holding 
A/S og Lions Børnehuse. 
Børneinstitutionen er op-
ført af  Hellerup Byg A/S 
i samarbejde med cco ar-
kitekter A/S og Rambøll

• Solvarmeanlægget er  
leveret af  SONNEN-
KRAFT A/S

• Areal: 1.300 m2

• Solhuset er CO2-neutralt 
i kraft af  husets energikil-
der, materialevalg og lave 
energiforbrug

• Huset er selvforsynende 
med energi via 50 m2 sol-
fangere, ca. 250 m2 sol-
celler og 1.000 meter 
jordvarmeslanger

• Huset er beregnet til at 
overholde energiklasse 
1 allerede inden brug af  
vedvarende energikilder

Fakta om solhusEt

kilder; og det er netop, hvad 
solen er. 

På Solhusets tag er installeret 
20 SONNENKRAFT sol-

fangere, der dækker et areal 
på 50 m2, og som leverer gra-
tis energi til opvarmning af  
huset samt varmt vand. Der-
udover har huset ca. 250 m2 

Solceller eller fotoelektriske  
celler findes i tre hovedva-
rianter: Monokrystallinske 
celler, polykrystallinske cel-
ler og tyndfilmsceller. De 
mest almindelige solceller er 

kvarts, som er en siliciumfor-
bindelse. Den monokrystal-
linske solcelle kendes ved, at 
den typisk er sort eller dybt 
mørkeblå og har en fuld-
stændig ensartet overflade. 
Dette skyldes at den er skå-
ret i tynde skiver fra en cy-
linder af  monokrystallinsk 
silicium. Dette er dog en ret 
kostbar proces, og da solcel-
ler ikke kræver silicium af  så 
stor renhed, benyttes ofte det 
polykrystallinsk silicium i an-
læg. Her er siliciummet sam-
mensat, hvilket får solcellen 
til at se ud, som om den er 

sammensat af  en række fla-
ger af  krystal. 

Solceller af  tyndfilm bli-
ver også lavet af  silicium, 
men kan dog også laves med 
f.eks. cadmium. Solceller er 
energikrævende at produce-
re, men denne energi og den 
CO2-udledning, der er for-
bundet med det, er alligevel 
nulstillet af  solcelleanlægget 
efter omkring 3 år.

solcEllEr - når solEn 
blivEr ElEktrisk

Solvarme har i lang tid væ-
ret en god investering for 
den CO2-bevidste familie, 
hvor ca. 6 m2 solfanger har 
kunnet skaffe varmt brugs-
vand til familiens medlem-
mer på typisk to voksne og 
to børn.
 

Solvarme er den mest umiddelbare måde at 
levere  energi til hjemmet. I princippet handler det 
blot om at opvarme væske ved solens stråler, og 
derefter gennem en varmeveksler, at opvarme 
boligens vand til vandhaner og opvarmning.

gå mEd solEn i bad

monokrystallinske solceller.  
Foto: Gaia Solar

Solhuset i Hørsholm. Billede: SONNENKRAFT

Solceller omdanner solens energi til elektricitet. Det 
ved de fleste i dag. Men der er stadig mange myter  
og forestillinger, der fejlagtigt knytter sig til brugen  
af solceller. Blandt disse er, at solcelleteknologi 
 skulle være dyr og ineffektiv.

de krystallinske varianter la-
vet af  silicium. Silicium er 
et af  de hyppigst forekom-
mende grundstoffer i univer-
set. F. eks. består almindeligt 
strandsand hovedsagelig af  

solceller og 1.000 meter jord-
varmeslanger, og samlet sik-
rer de tre elementer, at huset 
er selvforsynende med ener-
gi. Ja, faktisk er huset bereg-
net til at kunne producere et 
overskud af  energi.

Varmesystemet er særligt til-
passet til Solhuset, hvor for-
bruget varierer henover året. 
Varmtvandsbeholderen er er-
stattet af  en akkumulerings-
tank, der får leveret energi fra 
de 20 solfangere på taget. Fra 
tanken bliver den opsamle-
de energi overført til central-
varmesystemet samt til varmt 
brugsvand via et friskvands-
modul. På dage, hvor der ikke 
er nok solenergi, bliver anlæg-
get suppleret fra jordvarme-
anlægget, der opsamler den 
varme, solen afgiver til jorden.

Dagslys øger trivslen
Solen har også været omdrej-
ningspunktet for arkitekturen 
i Solhuset. Blandt andet er 
huset placeret strategisk på 
grunden, så de takkede tag-
flader, hvor solpanelerne er 
placeret, vender direkte mod 
syd og dermed opnår det ful-
de udbytte af  solens stråler.

Indendørs er der leget med 
spændende lysindfald, og hu-
set har en dagslysprocent, 
der er 3,5 gange højere, end 
hvad bygningsreglementet 
kræver. Det giver god me-
ning, når vi ved, at rigelige 
mængder af  dagslys er med 
til at øge trivslen, styrke kon-
centrations- og indlæringsev-
nen og stimulere børns lyst til 
at leg og læring.

Lad solen lave 70 %  
af  dit varme vand
Et solvarmeanlæg udnyt-
ter solens energi til op-
varmning af  det varme 
brugsvand og eventuelt som 
tilskud til rumopvarmnin-
gen. I sommermånederne 

kan solvarmeanlægget kla-
re hele opvarmningsbeho-
vet således, at den normale 
opvarmningskilde kan sluk-
kes. Resten af  året giver sol-
varmen et tilskud til husets 
energiforsyning. Samlet kan 
s olvarmen levere 60-70 % 
af  den energi, en familie 
har brug for til opvarmning 
af  varmt vand samt en del 
af  rumopvarmningen. So-
len er ren, vedvarende ener-
gi – det handler bare om at 
bruge  den.
 
Et solvarmeanlæg omsæt-
ter solens energi til varme 

i et enkelt og lukket kreds-
løb uden at udsende CO2 el-
ler andre skadelige stoffer til 
atmosfæren. Anlægget be-
står udendørs af  en eller fle-
re solfangere, som forbindes 
med varmtvandsbeholderen 
inde i huset. Solfangeren in-
deholder vand med frostvæ-
ske, som varmes op af  solens 
stråler og pumpes herfra til 
varmtvandsbeholderen. Her 
afgiver det sin varme og lø-
ber retur til solfangeren.

Op med pladen
I Danmark er vi  mest vant 
til at se de såkaldte pladesol-

fangere, der er opbygget som 
kvadratiske kassetter med en 
mørk overflade og evt. kan 
integreres i tagbelægnin-
gen. En sådan pladesolfan-
ger fungerer ved at en væske 
cirkuleres i solfangeren og lø-
ber til en varmeveksler i en 
varmtvandstank. Her afgiver 
varmeveksleren varmen til 
husets brugsvand, evt. hjul-
pet af  en elpatron. Vandet 
cirkuleres i systemerne af  en 
cirkulationspumpe. Energi-
tjenesten fortæller, at du som 
tommelfingerregel skal bruge 
en tank, der kan rumme 50 
liter vand pr. familiemedlem 

og så med 50 liter ekstra som 
reserve. Du skal dog huske at 
afstemme vandtankens stør-
relse efter din solfanger.
 
Solfangere er en både effektiv 
og en utrolig tilfredsstillende 
måde at spare penge og CO2 
på. Får du en god solfan-
ger på taget, er din forsyning 
af  varmt vand både næsten 
C02-neutral og stort set gratis 
i sommerhalvåret. Samtidigt 
prissikrer du din energiforsy-
ning, da solskin er en af  de få 
ting, der ikke er afgiftsbelagte.

Kan det nu betale sig?
Faktisk er solvarme ble-
vet en endnu bedre inve-
stering nu, end i jubelåret 
1996, da solvarmesalget 
toppede, siger Emanuel. 
Energipriserne er steget 
voldsomt. Renten er fal-
det til et historisk lavt ni-
veau, og solfangerne er 
blevet bedre. Ifølge Ema-
nuel er en Batec solfanger 
billigere i dag end i 1993. 
Samtidig er ydelsen blevet 
bedre og levetiden endnu 
længere.

En fremtid med 
 solvarme
Omkring økonomien i sol-
varme forklarer Emanuel, 
at en typisk forrentning af  
et solvarmeanlæg i dag lig-
ger på 7-15 procent skatte-
frit. “Med den lave rente der er 
for tiden, betyder det at du skal 
have dine penge forrentet til 20-
40 procent for at få samme ud-
bytte efter skat. Dette er regnet 
i nuværdi,” Forklarer Ema-
nuel og fortsætter,“hvis du 
tror, at energipriserne også i 
fremtiden vil stige så bliver reg-
nestykket tilsvarende bedre.”

Investeringen i et solvar-
meanlæg til det varme 
brugsvand, ligger normalt 
på 35-40.000 kr. Så kan 
du slukke for oliefyret i 
ca. 4 måneder om året, og 
når det er slukket bruger 
det ingen olie.  Resten af  
året forvarmer solfange-
ren brugsvandet, så ener-
giforbruget begrænses. 
Ved at investere lidt mere 
kan du også få varme til 
gulvvarme og radiator. 
Forrentningen vil typisk 
være den samme, selv om 
investeringen er større, si-
ger Emanuel.

solFangErE 
ind i varmEn
”Hvor lang levetiden  er 
på en solfanger , ved vi 
ikke endnu. Vi har kun 
produceret  solfangere  
i 36 år” fortæller 
 Direktør for Batec 
 Solvarme i en samtale  
om  mulighederne 
 indenfor  Solvarme.

dEr Er  
rigEligt 
sol i 
danmark
Hvert år leverer 
 solen energi svaren-
de til 100 liter olie 
pr. kvadratmeter i 
Danmark.



Vi er på besøg hos erhvervs-
mand Bjarne Juul Andersen 
i den lille by Albæk lidt uden 
for Randers. Her har Bjar-
ne Juul Andersen bygget nyt 
hus på 285 m², hvor ener-
gioptimering hele tiden har 
været i fokus. Selvom vejrud-
sigten havde lovet solskin og 

“Jeg valgte at installere solceller for 
at sikre min kone og mig, når vi ikke 
længere er på arbejdsmarkedet. På 
den måde er vi ikke så sårbare over-
for de stadigt stigende energipriser,” 
fortæller erhvervsmand Bjarne Juul 
Andersen.

pErsonligE 
solcEllEr

forår, er det i dag overskyet 
med vindstød af  stormstyr-
ke og rigtigt råkoldt. Ikke en 
klassisk solcelledag.

Byggeri med innovation
“Egentligt ville vi gerne have 
bygget et passivhus”, fortæller 
Bjarne og fortsætter, “men vi 

var simpelthen meget usikre på, 
hvordan vi skulle forholde os til 
certificeringer og specielle krav.” 
Derfor har Bjarne valgt ikke 
at fokusere så meget på de 
strenge krav til passivhuse, 
men derimod valgt at udleve 
egne tanker og ideer vedrø-
rende energieffektivt bygge-
ri. Dette har blandt andet 
givet sig udtryk i, at der er 
valgt flamingo som kon-
struktionselementer - et ret 
usædvanligt valg. Bjarne for-
tæller, at flamingoklodserne, 
der bliver leveret af  Isobyg, 
fungerer som Legoklodser, 
der efter sammensætningen 
fyldes op med beton. Det 
har givet en murkonstrukti-
on, der er fri for kuldebroer, 
og som automatisk opnår en 
meget høj tæthed.
 
Samtidigt kom han i kontakt 
med Gaia Solar, der på det 
tidspunkt havde fået tilskuds-
midler til at arbejde med 
bygningsintegrerede solcel-
leanlæg. De spurgte, om det 
ikke var noget Bjarne havde 
lyst til at være med til, hvil-
ket han havde. Det krævede 
dog en gentænkning af  car-
porten, der ellers var byg-
get med samme taghældnnig 
taghældning som  huset, 
nemlig tre grader hælden-
de mod nord. Nu fik den en 
svag otte graders hældning 
mod syd, hvilket ikke er helt 
optimalt, men Bjarne havde 
ikke lyst til at gå på kompro-
mis med sin vision for det nye 
hus. Samtidigt udgør solcel-
lerne også tagets overflade 
og vandførende lag, hvilket 
har gjort, at Bjarne selv har 
udviklet et unikt monterings-
system, hvor solpanelerne er 
limet på underkonstruktio-
nen. De rammeløse paneler 
limes fast på nogle specielle 
skinner, der former en om-
vendt “hat-profil” under fu-
gen mellem cellerne. Denne 
profil fører også vand væk, 
hvis der skulle opstå utæthed 
i fugerne.
 
Bjarne Juul Andersen har in-
stalleret meget store trelags-
vinduer fra Protec. Alene det 
at fravælge almindelige lav-
energivinduer og installere 
de andre har givet  en bespa-
relse på 30 procent i ener-
giregnskabet. Bjarne har i 
det hele taget haft fremtids-
sikring for øje, da huset blev 
bygget. Der er måske sparet 
lidt på de ting, der alligevel 
jævnligt skiftes ud,  for så at 
kunne give fuld opmærksom-
hed til de ting, der har med 
bygningens driftsøkonomi 
at gøre. Det betyder at iso-
leringen, byggematerialerne, 
vinduerne og solcellerne er 
valgt ud fra en betragtning 
om, at de også skal kunne 
holde om 20 år.
 
Kombi-energianlæg
Bjarnes solceller dækker 

stort set hele tagfladen på 
carporten, men med meget 
lav synlighed. Energiforsy-
ningen stopper ikke her. Da 
han byggede huset, nedlag-
de han også gulvvarme i hele 
ejendommen. Han var ikke 
sikker på, hvor nødvendigt 
det ville blive, men som han 
siger, så ville han være sikker 
på, at de ikke kom til at spil-
le ishockey på gulvet om vin-
teren.
 
Samtidigt har han også ned-
lagt 200 meter jordvarme i 
haven, der skal kombineres 
med en solfanger med et ef-
fektivt areal på 24 m2 og et 
faktisk areal på 6 m2. Sol-
fangeren skal om somme-
ren blandt andet bruges til 
at varme jorden op, således 
at varmepumpen generelt 
får en højere temperatur ved 
jordvarmerørene. Dette vil 
ifølge Bjarne reducere ener-
giforbruget betydeligt og 
dermed også omkostninger-
ne ved at bo i huset. Bjarne 
forventer, at når solfangeren 
er installeret, kommer han 
ned på en årlig udgift på el 
til varme, varmt brugsvand 
og belysning på ca. 6.000 
kroner. Og det er endda i et 
hjem med flere fladskærme, 
halogenspots i loftet og me-
get mere, der egentlig er på 
listen over ting, du skal lade 
være med, hvis du vil spare 
på energien.

Samlet set: Ud fra ønsket om 
en standard svarende til et 
passivhus, er det blevet til et 
aktivhus, hvor der produce-
res mere energi end der for-
bruges til opvarmning, altså 
lavere driftsomkostninger 
end et passivhus uden sol-
celler. 
 
Gode råd fra én der har 
prøvet det selv
“Lad være med at blive hængt op 
i beregninger om simpel tilbagebe-
talingstid” er Bjarnes bedste 
råd til dig, der går og tænker 
på at anskaffe dig et solcelle-
anlæg. “Det er meget vigtigere, at 
du ser på, hvordan solcellerne kan 
være med til at sænke dine drifts-
omkostninger og forøge husets gen-
salgsværdi.” Hvis du regner i 
simpel tilbagebetalingstid, 
får du ikke det fulde billede 
af  en solcelleinvestering. Sol-
cellerne handler i høj grad 
om energieffektivisering af  
boligen og om indlæring af  
nye energivaner hos beboer-
ne. Han siger selv, at han er 
blevet langt mere bevidst om 
brugen af  el i boligen, efter 
at solcellerne er kommet op. 
Bjarne afslutter med at sige, 
at “energisikring af  boligen, la-
vere driftsomkostninger og ændre-
de vaner er mange penge værd i den 
sidste ende.”

Spørger du Gaia Solars  administrerende direktør  Michael 
Stadi, er der ingen tvivl om, at de sidste godt 15 år, hvor 
de har arbejdet intenst med solceller har gjort firmaet til 
førende på det danske marked. Gaia Solar  befinder sig 
godt med rollen som en af  de ældste og største børn i klas-
sen, og firmaet har opbygget stor kompetence i bygnings-
integrerede solcelleanlæg. Blandt andet leverede Gaia 
Solar 2.500 specialtilpassede solcelle paneler til det im-
ponerende Crowne Plaza Copenhagen  Towers, der på 
opførselstidspunktet havde Nordeuropas største bygnings-
integrerede anlæg. De sidste år har Gaia Solar også vendt 
blikket mod markedet for private, hvor der nu sker en ri-
vende udvikling.

Flot og dansk til villakvarteret
Gaia Solar har siden 1996 leveret solcelleløsninger til er-
hvervs- og offentlige bygninger. Det har givet en erfaring, 
du ikke finder mange andre steder i branchen. Og det 
er det gode danske håndværk og sans for det æstetiske, 
der ifølge  Michael Stadi, giver Gaia Solar et forspring til 
mange af  konkurrenterne. Markedet er i dag i en riven-
de udvikling, og der kommer hele tiden nye forhandlere 
til. Gaia Solar adskiller sig ved at tilbyde produkter, hvor 
udseendet er i højsædet, hvilket de ved har stor betyd-
ning, når private køber ind. Gaia Solar tilbyder kunderne 
et produkt, der er produceret i Danmark. Et produkt der 
har stor fokus på, hvorledes det ser ud, når det ligger på 
dit tag og et produkt med 25 års produktionsgaranti. Det-
te er efterhånden standard i branchen, men Gaia Solar er 
en virksomhed, der har bevist sin levedygtighed. Det giver 
ifølge  Michael Stadi forbrugeren mere tryghed . Gaia So-
lar bruger tillige vekselrettere fra Danfoss og udvikler selv 
montagesystemer, der også bliver produceret i Danmark.

Fastlås din elregning
Er et solcelleanlæg dyrt? Det er mange penge du skal af  
med på én gang, når du investerer i solceller, fortæller  Mi-
chael, men han siger, at du skal se udgiften med de rigtige 
briller. For med et solcelleanlæg med en forventet levetid 
på 30 - 40 år, fastfryser du din elregning. I dag koster elek-
triciteten knapt 2 kr. på kWh, men det bliver den ikke ved 
med. Elpriserne er steget mellem 4 til 6 % om året de sid-
ste 30 år. Dette får stor betydning for din privatøkonomi 
i fremtiden. Med et solcelleanlæg fastfryser du din elpris 
til et givent beløb afhængig af  finansiering, og får frem-
adrettet større økonomisk råderum. Endvidere giver det 
nuværende lave renteniveau mulighed for en attraktiv fi-
nansiering.

danskE solcEllEr
Siden 1996 har danske Gaia Solar været med helt 
i front i kampen for at forsyne danske bygninger 
med solceller.

Facadeintegration af  solceller. Foto: Gaia Solar

Bjarne Juul Andersen er glad for sin diskrete solcelleinstallation.  

“Vi når målet. Det er min helt 
klare overbevisning,” siger pro-
jektchef  Poul Rask Nielsen. 
“Havde du spurgt mig for et halvt 
år siden, ville jeg ikke have væ-
ret så optimistisk, men nu ser det 
rigtigt godt ud.” Poul fortæller, 
at lige nu bliver færgerejsen-
de hilst af  fire store havvind-
møller, når de ankommer 
til Frederikshavn. Dong har 
for nyligt besluttet at opsætte 
to nye møller om året indtil 
2015, så havnen i alt får 10 
havvindmøller. Det sørger 
for at Energibyen Frederiks-
havn når målet for 25.000 
indbyggere på vedvarende  
energi i 2015, og de kan der-
for også begynde at fokuse-
re på, hvordan de resterende 
20.000 borgere i projektet 
skal blive bæredygtigt forsy-
net inden 2020.

Det rette energimix
Energibyen Frederikshavn 
satser på at have et alsidigt  
energimix fra vedvarende  
energikilder. Primære er 
selvfølgeligt vindmøllerne og 
affaldskraftvarme, der pro-
ducerer el og fjernvarme  
til frederikshavnerne. Et 
stort fællesbiogasanlæg er i 
den endelige beslutningsfa-
se, ligesom kommunen har 
installeret solvarme og sol-
celler på flere af  de kom-

100 procent forsynet fra vedvarende 
energi på el, varme og transport i 
2015. Den målsætning besluttede  
byrådet i Frederikhavn sig for i 
2007, hvilket satte gang i hjulene på 
 projektet Energibyen Frederikshavn.

munale bygninger. “Solenergi  
er én af  de mange strenge vi spil-
ler på” siger Poul og forklarer, 
at den kommunale  strate-
gi omkring solenergi  meget 
handler om holdningsbe-
arbejdning hos borgerne. 
Der er allerede rigtigt man-
ge borgere med solvarme, 
og kommunen begynder 
at flytte fokus til at hjæl-
pe borgerne omkring even-
tuel usikkerhed vedrørende 
investering i solceller. Ener-
gibyen vil hjælpe borgerne 
med at finde de produkter, 
der giver størst tryghed. Det-
te vil typisk være solceller, 
der ud over den  almindelige 
produktions garanti, også er 
forsikrede af  forhandleren.

“First mover”
Poul Rask Nielsen forklarer, 
at Energibyen Frederikshavn 
lige nu arbejder for at holde 
kadencen som “first mover”. 
Det betyder, at de arbejder  
med vindmøller, affaldskraft-
varme, biogas, solvarme, sol-
celler og bølgekraft for at 
udløse det potentiale, der er 
i et varieret mix af  vedvaren-
de energi. Det er spænden-
de at være udkantskommune 
i en situation, hvor kommu-
nen kan arbejde  aktivistisk 
med selvforsyning og derved 
også blive mindre følsom for 

internationale kriser, der ry-
ster oliepriserne, forklarer 
Poul.

Forsyningssikkerhed og be-
skæftigelse er kommunens 
overordnede mål. Da Fre-
derikshavn mistede flere 
store  arbejdspladser, beslut-
tede kommunen at udstikke 
fire udviklingsspor, der skulle  
satses på. De fire spor er det 
maritime, energi, føde varer 
og turisme, da kommunen 
her skønnede, at det var om-
råder, hvor Frederiks havn i 
forvejen var stærk. Det be-
tyder selvfølgeligt, at der 
er områder, der ikke bliver 
kommunalt tilgodeset, men 
samtidigt har det også styr-
ket indsatsen, da det har væ-
ret lettere at holde fokus.

I Frederikshavn oplever de, 
at der er et kæmpepotentiale  
i den gruppe af  borgere, der 
allerede har foretaget energi-
renoveringer på deres bolig. 
De har for eksempel fået iso-
leret deres hjem, men har 
stadig lyst til at foretage sig 
endnu mere. Poul forklarer 
at de kan mærke, at borger-
ne virkeligt har lyst til at tage 
skridtet fuldt ud, når de får 
energirådgivning. “Der er en 
gruppe af  mennesker, der har gjort 
alt det rigtige, men stadig har råd 

og lyst til at investere i vedvarende 
energi”, siger Poul. Derfor ar-
bejder Frederikshavn lige nu 
sammen med kommunens 
pengeinstitutter om at lave 
en ordning omkring finan-
siering af  energi renovering, 
hvor solenergi skal være en 
væsentlig del.

Poul forklarer også, at de lige 
nu har kik på kommunens  le-
jeboliger, hvor der er 50.000 
m2 ubenyttet tag areal , der 
har stort potentiale. Udfor-
dringen ligger i, at byens af-
faldskraftvarmeværk allerede 
nu producerer varme  om 
sommeren, så tagene kunne 
være oplagte til solceller. Det 
er én af  de ting kommunen 
har i baghånden , hvis der 
dukker uforudsete udfordrin-
ger op andre steder i ener-
giplanlægningen.

Demonstratorium 
på Danmarks mest 
 sol beskinnede sted
Næste markante skridt fra 
Frederikshavn er oprettelsen  
af  et testcenter i Skagen, 
eller  som de kalder det, et 
demonstratorium. Her kan 
forhandlere og producenter 
både demonstrere og eks-
perimentere med de nye-
ste solenergiprodukter. “Vi 
er praktiske folk her i Frederiks-

havn,” siger Poul Rask og 
fortsætter, “vi vil se tingene fun-
gere og allerhelst i skala 1:1, hvis 
vi skal gå til det med fuld energi.” 
Derfor er det tanken med 
demonstratoriet i Skagen, at 
besøgende skal kunne ople-
ve, hvad der er på markedet 
i dag, og forhåbentligt også 
få et glimt af, hvad der kom-
mer på markedet i morgen.

Poul Rask Nielsen ser store 
muligheder i et demonstra-
torium, når det er etable-
ret. Institutioner som DTU 
vil være interesserede i at 
have et velorganiseret test-
område til deres arbejde. 
Ikke mindst fordi Skagen er 
det sted i Danmark med flest 
solskinstimer.“Selvfølgelig er 
der også markedsføring for Ska-
gen i det,” forklarer Poul. Han 
fortsætter med at sige, at idé-
en til demonstratoriet skyldes 
to lokale firmaer, der ville til 
at arbejde med solceller, og 
gerne ville kunne vise dem 
frem og teste dem. I Frede-
rikshavn er der ikke langt fra 
tanke til handling, så kort tid 
efter er beslutningen truffet 
og området udvalgt. Det er 
heller ikke det rene sjov, for-
klarer Poul, da miljøet for de 
udstillede   installationer bli-
ver noget af  det hårdeste, vi 
finder i Danmark med kraf-

tige vindpåvirkninger og me-
get højt indhold af  sand og 
salt i luften. Udstyret kom-
mer virkeligt på prøve.

Frederikshavn og den 
nationale strategi
Det alt for langsigtede har 
de ikke tålmodighed til i Fre-
derikshavn, så regeringens 
Energistrategi 2050 er ikke 
natbordslæsning hos Poul 
Rask. I Frederikshavn kan 
de umiddelbart se, at de-
res satsning på vedvaren-
de energi har båret frugt, og 
derfor er der ikke stor forstå-
else for strategier, hvor der 
ikke bliver givet fuld gas. I 
Frederikshavn er energipoli-
tikken en central del af  den 
erhvervsudvikling kommu-
nen foretager, og ifølge Poul 
Rask burde det være gælden-
de for hele landet også. En 
progressiv energipolitik vil 
være med til at øge beskæfti-
gelsen i hele landet. Det ville 
give den nationale strategi et 
løft, hvis man turde satse på 
eventuelt fire til fem hoved-
spor og holde fokus på dem. 
Poul Rask Nielsen afslutter 
med at sige: “Men det kræver 
mod - og det kræver at vi kommer 
ud over stepperne. Nu.”

Projektchef  Poul Rask Nielsen fra Energibyen Frederikshavn

I 2010 blev ordningen kal-
det nettomålingsordningen 
opdateret, og denne ordning 
har skabt en livlig industri 
omkring små energianlæg 
til produktion af  vedvaren-
de energi. Oprindeligt var 
ordningen tiltænkt solcelle-
anlæg, men i dag kan små 
kraftvarmeanlæg og spe-
cielt husstandsvindmøller 
også drage nytte af  ordnin-
gen. Ordningen gælder dog 
kun for ikke-erhvervsmæssig 
bebyggelse som boliger, bør-

neinstitutioner, skoler og lig-
nende.

Følgende betingelser skal 
være opfyldt:
• er tilsluttet det kollektive 

elforsyningsnet i egen for-
brugsinstallation

• er 100 procent ejet af  for-
brugeren

• ligger på forbrugsstedet
• alene anvender vedvaren-

de energikilder i et eller fle-
re elproduktionsanlæg, som 
har en samlet nominel ef-

fekt på eller under 6 kW pr. 
husstand

• forsyner boliger eller an-
den ikke-erhvervsmæssigt 
benyttet bebyggelse med 
elektricitet eller varme. For 
ikke-erhvervsmæssigt be-
nyttet bebyggelse svarer 
100 m2 bebygget areal til 
en husstand

• er registreret i stamdatare-
gisteret hos Energinet.dk

Er disse betingelser opfyldt 
for dit vedvarende energi-

anlæg, må du lade måleren 
løbe baglæns, når du pro-
ducerer el på tidspunkter, 
hvor du ikke kan bruge det, 
når du for eksempel ikke er 
hjemme. Når du så kommer 
hjem, kan du trække den la-
grede strøm ud igen uden 
beregning.
 
Det er meget vigtigt, at 
dit anlæg afstemmes ef-
ter dit forbrug. Nettomå-
lingsordningen dækker kun 
egetforbrug, og yderligere 

elproduktion afregnes efter 
gældende takster for miljø-
venlig elproduktion.
 
Beregninger fra Spar Nord 
viser, at du allerede fra før-
ste år kan have et positivt 
regnskab på din investering i 
solceller pga. Nettomålings-
ordningen. Du kan selv finde 
beregneren på Spar Nords 
hjemmeside.

6KW- 
ordningEn

Prisudvikling på forbrugernes side 
“Det har aldrig har været mere spændende at arbejde med solceller, 
end det er i dag”, siger Michael. Solcelleindustrien er en af  
de største vækstindustrier inden for vedvarende energi på 
globalt plan og har andre steder i Europa oplevet eksplo-
siv vækst. Dette har været med til at presse priserne på sol-
celler ned, hvilket nu har gjort investering i solceller for 
private til en meget interessant mulighed. Solceller er en 
langtidsinvestering, fortæller Michael Stadi , og på grund 
af  solcellernes meget lave mekaniske kompleksitet er der 
næsten intet vedligehold ved et solcelleanlæg.

Har du et solcelleanlæg , 
må du lade måleren 

løbe baglæns, indtil du 
ikke længere dækker 

dit eget forbrug, eller du 
når den øvre grænse på 

6.000 kWh.

2015 udEn 
FossilE 
EnErgi-
kildEr



”Solceller er både kraftværk og en 
integreret del af  bygningen – det 
er det, der gør teknologien unik,” 
fortæller Erhvervschef  ved 
EnergiMidt Flemming Kri-
stensen. Han fortsætter med 
at sige, at én anden ting, der 
gjorde solceller attraktive 
for EnergiMidt, da firmaet 
som nogen af  de første sat-
te solceller op i 1993, var det 
meget lave behov for bruge-
rinvolvering. I modsætning 
til mange andre måder at 
lave vedvarende energi på, 
så passer et solcelleanlæg 
stort set sig selv.
 
Der er tale om en spænden-
de teknologi, der er helt utro-

solcEllEr  
givEr EnErgi-
bEsparElsEr
”Solceller er energibesparende” det er ifølge erhvervs-
chef ved EnergiMidt Flemming Kristensen den helt 
 centrale pointe, når du overvejer at investere i solceller. 

ligt langtidsholdbar, fortæller 
Flemming. På det anlæg, 
de opsatte i ’93, kan Ener-
giMidt stort set ikke måle 
noget effekttab, og de tror 
dybest set, at solcellerne hol-
der længere end 25 år. Flem-
ming Kristensens vurdering 
er, at solcellerne holder lige-
så lang tid som den tagflade, 
de ligger på. Samtidigt er det 
utroligt let at vedligeholde et 
anlæg, da de enkelte pane-
ler let lader sig udskifte, hvis 
uheldet er ude.
 
Driftsikkerhed og lang 
garanti
Markedet er meget prisfik-
seret, og derfor er det vig-

tigt, at man som forhandler 
kan præsentere kunderne for 
løsninger, der både er pris-
mæssigt konkurrencedygtige 
og repræsenterer en kvali-
tet, som EnergiMidt kan stå 
inde for. ”Vi forhandler solcel-
ler fra Danmark, EU og resten 
af  verden, men vi forlanger af  
vore producenter, at de giver ga-
ranti. Derfor har vi bl.a. 25 års 
ydelsesgaranti på vores solcellepa-
neler,” fortæller Flemming og 
fortæller desuden, at udover 
garantien skal producenter 
i mange tilfælde også have 
en ekstern forsikring på ga-
rantien, således, at intet kan 
drage den i tvivl. ”Har produ-
centen ikke det, bliver produktet 

ikke solgt af  EnergiMidt,” for-
tæller Flemming.

Nettomålingsordningen 
driver salget
Det er den såkaldte netto-
målingsordning, der er den 
drivende kraft bag salget 
af  solceller. Uden den ord-
ning ville tilbagebetalingsti-
den simpelthen blive for høj. 
Men med denne ordning får 
solcelleejeren mulighed for 
at lade elmåleren løbe bag-
læns op til en øvre grænse af  
6 kW. Denne grænse er i sin 
tid etableret som en bagatel-
grænse, fortæller Flemming, 
da omkostningerne ved at 
administrere så lave ener-
giproduktioner hurtigt ville 
overstige indtægterne ved at 
lave regnskab over den lave 
produktion.
 
Solcellebranchen så dog ger-
ne denne ordning udvidet 
op til 12 kW eller helt fjer-
net. Dette ville give mulig-
hed for at lave kombi-anlæg, 
hvor solcellerne er med til 
at give energi til f.eks. en 
varmepumpe, således at 
husstanden kunne blive selv-
forsynende med el og varme. 
Selvom det er en god ord-
ning, er den lave produkti-
onsgrænse også med til at 
holde udbredelsen af  solcel-
ler tilbage. Branchen ser så-
ledes også gerne, at kravet 
om, at anlægget skal være 
fast tilsluttet på den bygning, 
der drager nytte af  elpro-
duktionen, også blev fjernet. 
Ved at muliggøre andel-
sindkøb af  solceller kunne 
brugen blive udbredt til de 
mange, der bor i lejligheds-
komplekser med relativt små 
tagarealer.
 
Hvem bør investere i 
solceller?
”Generelt bør alle, der handler hus 
og tager realkreditlån også samtidigt 
købe et solcelleanlæg.” fortæller 
Flemming. Alle, der arbejder 
med energiforsyning, er over-
beviste om, at elprisen kun vil 
fortsætte med at stige i det ni-
veau, den stiger i nu. Det be-

tyder, at får du et 30-årigt lån 
med lav rente, vil du allerede 
fra år ét opleve et meget gun-
stigt regnskab.
 
Dog uddyber han det ved at 
konstatere, at det ikke er alle 
huskøbere, der tilkøber et sol-
celleanlæg. Det kan der være 
flere grunde til. Mest oplagt 
er desværre, at de ikke ken-
der til muligheden, men der 
er også andre hensyn, du 
skal tage, når du tænker på at 
købe et solcelleanlæg. Dit tag 
skal være rigtigt til det, hvil-
ket betyder, at det skal have 
en overvejende sydvendt 
hældning. Der må ikke være 
skygger på taget, da dette 
ødelægger solcellernes effek-
tivitet.
 
Flemming fortæller også, at 
du skal passe på med at fal-
de for fristelsen til at købe et 
anlæg, der udnytter 6 kW-
grænsen maksimalt. Gene-
relt kan du godt gå ud fra, 
at dit energiforbrug vil falde 
over de næste 25 år. Har du 
f. eks. teenagebørn nu, er dit 
forbrug af  el erfaringsmæs-
sigt meget højt og vil falde 
markant, når de flytter hjem-
mefra. Da nettomålings-
ordningen kun giver fuldt 
økonomisk udbytte for den el 
du selv bruger, bliver et stort 
anlæg svært at forrente.

 
Et genialt system
Selvom det undrer Flem-
ming Kristensen, at regerin-
gen i dens ”Energistrategi 
2050” åbenbart ikke regner 
solceller for særligt meget, så 
synes han, at nettomålings-
ordningen etablerer et ge-
nialt system, hvor solceller 
markant reducerer boliger-
nes køb af  el. Dette sker ved 
at lade den private elprodu-
cent ”gemme” sin produk-
tion på nettet ved at lade 
måleren løbe baglæns for se-
nere at hente den hjem igen. 
Samtidigt sker produktio-
nen af  el på det tidspunkt af  
døgnet, hvor samfundet har 
allermest brug for det. Når 
du dertil lægger, at solceller-
ne laver mest el om somme-
ren på det tidspunkt af  året, 
hvor vores kraftvarmevær-
ker bør køre på laveste blus, 
så er der tale om en sam-
fundsøkonomisk meget for-
nuftig teknologi.
 
”Solceller giver en umiddelbar til-
fredsstillelse for ejeren, da han på 
elmåleren og den såkaldte inver-
ter med det samme kan se, hvor 
meget han producerer – og det får 
ham til at spare på energien. Det 
er genialt” afslutter Flemming 
Kristensen.

Vi har fundet størstedelen af verdens oliereserver, og herfra begynder 
skruen blot at strammes, og energipriserne vil stige. Den erkendelse har 
motiveret civilingeniør Klaus Ellehauge til et liv med sol varme.

Et liv mEd solvarmE

Klaus stiftede Ellehauge & 
Kildemoes sammen med 
civil ingeniør Troels Kilde-
moes i 2006 og har siden  
etableringen arbejdet med 
super lavenergibyggeri, ved-
varende energi, herunder  
solvarme, ud fra en betragt-
ning om, at der bør være 
alternativer til fossile  energi-
forsyninger. Senest er Tekni-
kumingeniør Jørgen Lange 
indtrådt som partner i 2010 
med en bred projekt- og ud-

Brug de danske  
producenter
“Vi har nogle rigtigt gode dan-
ske producenter af  solvarme” for-
tæller Klaus. Han synes, at 
vi som forbrugere sagtens 
kan trække på deres kompe-
tencer, når vi skal have in-
stalleret solvarme. Derfor 
anbefaler han, at du kon-
takter etablerede danske fir-
maer, for at høre om deres 
produkter og blive henvist til 
forhandlere og installatører, 
som de anbefaler.

Som forbruger skal du tænke 
på, at de besparelser du kan 
hente hjem ved at investere 
i solvarme, står i forhold til 
det forbrug, du allerede har 

nu, og hvor meget du beta-
ler for varme nu. Men Klaus 
henviser også til en under-
søgelse, “Solvarme anlægs 
energi besparelser”, som lek-
tor ved DTU Simon Furbo 
har lavet, og hvor konklusi-
onen er, at energibesparel-
serne ved solvarmeanlæg er 
klart højere end tidligere an-
taget. I et moderne hus er 
solvarme lige så rentabelt 
som andre tiltag.

Kend dine  
forudsætninger
Klaus fortæller, at ønsker 
du at installere solvarme til 
dit hus, så er det vigtigt, at 
du får et overblik over nogle  
væsentlige faktorer først. 

Jo mere du betaler for var-
men, for eksempel på grund 
af  store omkostninger til dit 
naturgasfyr og et stort for-
brug af  varmt brugsvand, jo 
mere interessant er solvar-
me for dig. Klaus fortæller, 
at det er solvarmen til brugs-
vandet, som giver anlægget 
en god ydelse og dermed en 
god økonomi, men anlægget 
kan også overdimensioners 
med f.eks. op til 50 procent 
og levere solvarme til rum-
opvarmningen forår og som-
meren, hvis der er brug for 
varme i et badeværelsesgulv.

EnergiMidts nyrenoverede administration der benytter 
flere forskellige typer bygningsintegrerede solceller. 

Erhvervschef  Flemming Kristensen

Brædstrup Fjernvarme sup-
plerer i dag den gaspro-
ducerede fjernvarme med 
bæredygtig solvarme. Hele 
8.000 m2 solfangere blev i 
2007 indviet af  den davæ-
rende trafik- og energimi-
nister Flemming Hansen. 
Brædstrup var her pioner og 
gik forrest i Danmark i forsø-
get på at reducere forbruget 
af  naturgas på små decen-
trale kraftvarmeværker til 
fordel for solvarme. Nu er 
en lang række fjernvarme-
selskaber fulgt med, og i dag 
er det ikke usædvanligt med 
anlæg med over 10.000 m2 
solpaneler. Men Brædstrup 
Fjernvarme har planer om 
to nye unikke tiltag, der vil 
stå færdigt i 2011

Ring Søpark -  
forbrugeren som  
varmeleverandør
Direktør for Brædstrup 
Fjernvarme Per Kristen-
sen fortæller om de to store 
projekter, de forventer at af-
slutte i 2011 og som vil være 
med til udvide vores opfat-
telse af  solvarme til varme-
forsyningen.
 
Der opføres et nyt boligområ-
de, Ring Søpark, i Brædstrup 
relativt langt fra fjernvarme-
centralen, hvilket giver ud-
fordringer med varmetab til 

vErdEns størstE solvarmE- 
anlæg på vEj i brædstrup

ledningsnettet. For at imø-
dekomme dette vil varme-
forsyningen placere 2.000 
m2 jordplacerede solfange-
re ved boligområdet sammen 
med en akkumulatortank til 
at tage overskudsvarmen, 
når varmen ikke umiddelbart 
kan bruges af  borgerne. På 
den måde vil det varme vand 
også være klar til borger-
ne, når de alle samtidigt skal 
have deres morgenbad, in-
den de tager på arbejde. Per 
Kristensen fortæller, at det 
også åbner mulighed for at 
beboerne selv kan installere 
solvarme tilknyttet fjernvar-
menettet på deres huse, hvor-
ved de kan blive leverandører 
af  varme. 

Faktisk anbefaler de, at be-
boerne går linen ud og in-
stallerer hele energitag. Det 
vil sige tag, hvor hele tag-
fladen er energiproduce-
rende. I dette tilfælde med 
fjernvarmevand. Det bety-
der, at de typisk anbefaler 
solfangerløsninger over 60 
m2 til familierne. Til gen-
gæld bliver ordningen med 
fjernvarmeværket meget 
lig nettomålingsordningen, 
som vi kender den fra solcel-
ler. Familierne lægger var-
me ind på nettet, når de ikke 
selv kan bruge den og træk-
ker den så senere ud igen.

Når et hul i jorden  
er en god ting
“Planen er at vi skal have ver-
dens største solfangeranlæg, 
og med udgangen af  2011 
forventer vi at have 20.600 
m2 solfangere installeret” 
fortæller Per. Det er dog 
ikke en rekord, de forventer 
at beholde særligt længe, da 
branchen er i rivende udvik-
ling. Alligevel har Brædstrup 
Fjernvarme endnu et inno-
vativt tiltag klar. For at kun-
ne bruge så store mængder 
solvarme som overhovedet 
muligt, vil man bygge så-
kaldte borehulslagre. 50 hul-
ler i jorden med en længde 
på 45 meter skal tage imod 
overskudsvarmen fra sol-
varmeanlægget. Derefter 
vil fjernvarmeværket trække 
varmen op ved hjælp af  en 
varmepumpe. “Systemet er 
meget lig et jordvarmeanlæg 
hjemme hos Hr og Fru Jen-
sen”, siger Per og tilføjer, at 

den væsentlige forskel er, at 
her bliver jorden opvarmet 
til omkring 50 grader, hvil-
ket vil øge varmepumpens 
effektivitet.
 
Der er helt specielle krav til 
jordbunden ved et sådant 
borehulslager, og desværre 
er jordbunden ikke fuldstæn-
dig optimal i Brædstrup. Til 
gengæld er der ikke strøm-
mende vand i undergrun-
den, hvilket med det samme 
ville have umuliggjort pro-
jektet, da varmen blot ville 
blive skyllet væk. Dog for-
venter Per Kristensen et ret 
lavt varmetab på blot 20 
procent, hvilket absolut er 
acceptabelt.

Løsningen skal være 
omkostningseffektiv
Per Kristensen siger, at de 
som forsyningsselskab er for-
pligtet til at være skarpe på 
prisen og deres mål er der-

Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme

Verdens største producent af 
energi fra solvarme med et 

solvarmeanlæg  på 50.000 m2.  Det 
er den plan Brædstrup Fjernvarme 
har fået  opbakning til på den nyligt 

 overståede generalforsamling.

for altid at være blandt de 
20 procent billigste var-
meværker i landet. Det ko-
ster i dag godt 9.700 kroner 
om året at varme et parcel-
hus op på 130 m2, hvis du 
bor i Brædstrup. I Brædstrup 
er de meget aktive på ener-
gibesparelser, og henter al-
drig besparelser hjem ved 
at købe dem. Det sker ellers 
ofte, men Per Kristensen un-
derstreger, at deres energibe-
sparelser altid er hentet hos 
forbrugerne. Hvert andet år 
besøger de hver enkelt for-
bruger for i fællesskab at se, 
hvor der kan spares på ener-
gien. På den måde bliver for-
brugernes penge i selskabet, 
hvilket er med til at give mer-
værdi - også for forbruger-
ne, der jo alle er medejere af  
Brædstrup Fjernvame.
 
Indtil nu har solvarme været 
en god investering for for-
brugerne ved fjernvarme-

værket og allerede nu står 
solvarmen for 7,5 procent af  
den samlede fjernvarmepro-
duktion. Når Ring Søpark 
og Borehulslageret er instal-
leret, vil den samlede andel 
af  solvarme komme op på 
20 procent. Selvom omkost-
ningerne på udbyggelsen 
kommer til at løbe op i 30 
millioner kroner, er det sta-
digt en god forretning, der 
giver økonomiske besparel-
ser fra første dag.
 
“Vores ambitioner stopper dog ikke 
der. Vi har ved generalforsamlin-
gen, vi lige har afholdt fået fuld 
opbakning til planer om at etab-
lere i alt 50.000 m2 solfangere”, 
siger Per Kristensen og fort-
sætter, “vi vil vise, at vi kan have 
en veldefineret miljøprofil, der går 
hånd i hånd med meget lave var-
mepriser”. 

Om sommeren kommer  de lokale børnehavebørn og nyder den hyggelige solvarmemark, hvor får går og græsser.

viklingserfaring indenfor 
energi og indeklima. Firma-
et har hjulpet mange kunder 
med at finde den optimale 
energiløsning, og det deltager 
i en lang række udviklings-
projekter, herunder Solar 
Days arrangementet.

Klaus har haft en lang kar-
riere med solvarmen som 
makker. Før han sammen 
med Troels Kildemoes stifte-
de eget firma, arbejdede han 

bl.a. på DTU, hvor han var 
med til at udvikle de første 
kvalitetssolvarmeanlæg, og 
på Teknologisk Institut ved 
prøvestationen for solvarme, 
hvor han arbejdede  med at 
godkende de solvarmeanlæg, 
der skulle have tilskud. Da 
tilskudsordningen ophørte i 
2001, etablerede Klaus eget 
firma, hvor der gennem åre-
ne er blevet lavet mange pro-
jekter omkring solvarme og 
vedvarende energi.



Dansk Solvarmeforening er 
solvarmens danske branche-
organisation, der arbejder  for 
at understøtte  og fremme  ud-
viklingen og anvendelsen  af  
solvarme i Danmark. Det er 
der flere  grunde til, siger for-
mand for Dansk Solvarme-
forening Anders Otte 
Jørgensen. Først og fremmest 
er solvarme CO2-neutral 
energi, der både kan bruges 
decentralt ude hos forbruge-
ren, og  kan bruges i mellem-
store og store installationer til 
fjernvarmeforsyningen, som 
kan drage stor nytte af  solens 
stråler, når der skal leveres kli-
mavenlig varme til borgerne.

danmark udEn FossilE 
brændstoFFEr

Kæmpe potentiale på 
villatagene
Formand Anders Otte Jørgen-
sen fortæller, at der  allerede 
i dag er et enormt poten-
tiale, hvis husejerne  vender 
blikket op, når de skal skifte 
 deres varmtvands beholder. 
Knap 40.000 husstande skif-
ter varmtvands beholder om 
året, og det er ikke u realistisk 
at anslå, at 20.000 af  dis-
se med stor økonomisk for-
del kunne installere solvarme. 
Antallet  af  solvarmeanlæg vil-
le på denne måde kunne stige 
støt, og i 2030 kunne vi såle-
des have over 2 mio. m2 sol-
fangere på tagene i Danmark, 

hvilket vil give store energibe-
sparelser svarende til over én 
procent af  Danmark samlede 
varmeforbrug i dag.

Solvarme er en langtidshold-
bar investering fortæller  An-
ders. Du kan forvente , at dit 
solvarmeanlæg har mindst 25 
års levetid og kan dække op til 
30 procent af  en families var-
me- og brugsvandsforbrug. 
Med den lange levetid i erin-
dring behøver du heller ikke, 
at lede efter et anlæg, hvor til-
bagebetalingstiden er meget 
kort, men bør gå efter kvali-
tet, hvilket bl.a. kan sikres ved 
at vælge anlæg som er teste-
de og godkendte. Så er du og 
dit solvarmeanlæg klar til et 
langtidsforhold, hvor du får 
betydelige energibesparelser 
til gengæld. Og med de kon-
stant stigende energipriser 
bliver det en god forretning. 
På www.god-solvarme.dk fin-
des en liste over en række sol-
fangere som er  testede efter 
de europæiske standarder for 
solfangere.
 
Sol i fjernvarmerørene
Solvarme er oplagt til fjern-

varme, forklarer Anders. Det 
er Dansk Solvarmeforenings 
mål, at vi i langt højere grad 
end i dag skal udnytte det 
enorme solpotentiale vi har i 
Danmark. “Ja, det lyder lidt mær-
keligt”, forklarer Anders, “men 
vi skal faktisk syd for Wien før det 
bliver meget bedre end her på en syd-
vendt flade, der hælder 45 grader.”
 
Ifølge Anders Otte Jørgensen 
er der solpotentiale  i Dan-
mark til at dække op til 25 pro-
cent af  varme forsyningen. 
En ekspert gruppe fra Ram-
bøll Danmark og Aalborg 
Universitet har udarbejdet 
Varmeplan Danmark 2010, 
hvori de foreslår, at der sker 
en udbygning til i alt otte 
millioner kvadratmeter sol-
fangere fordelt på 300 an-
læg til fjernvarmeforsyningen 
i Danmark. Dette vil i 2030 
betyde, at solfangere  vil  kom-
me til at producere omkring 
fem procent af  danskernes 
samlede varme forbrug, at vi 
har fortrængt udledningen 
af  over to millioner tons CO2 
årligt, og det vil være med til 
at skabe  knapt 4.000 nye lo-
kale arbejds pladser.

 
Hvad skal der til
En sådan omlægning til en 
mere solorienteret energifor-
syning sker dog ikke af  sig 
selv. Der skal tages en ræk-
ke virkemidler i brug. For 
at få planen til at lykkes for 
store  solvarmeanlæg, foreslår 
Dansk Solvarmeforening, at 
der indføres et såkaldt feed 
in-tarif, som vi kender det fra 
vindmøller, på 7 øre pr. kWh 
over 20 år. Financieringen til 
dette skal komme fra en pulje, 
hvortil alle fjernvarmeforbru-
gere betaler 0,5 øre pr. kWh, 
hvilket vil betyde , at forbruge-
ren vil opleve en gennemsnit-
lig ekstraomkostning på 50 
kr. om året. Derudover skal 
der i samarbejde med bran-
chen lægges en klar strategi 
for, hvordan vi får mere sol-
energi til fjernvarmeværker. 
Desuden skal gasselskaber-
nes indsigelsesret undersøges 
og eventuelt begrænses, såle-
des at leverandører af  fossile 
brændsler ikke kan blokere  for 
Danmarks omlægning til en 
bæredygtig energiforsyning.
 
Til private skal der ligele-
des være en feed in-tarif, hvis 
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"I takt med at de fossile brændsler 
bliver dyrere, vil solvarme uden 
tvivl blive en af de energikilder, som 
vil fylde mere i fremtidens energi-
forsyning," fortalte Connie Hedegaard , 
da hun i sensommeren 2010 besøgte 
Hillerød Forsynings 3.000 m2 store 
solvarmeanlæg sammen med Dansk 
Solvarmeforening.

omkostninger skal dækkes 
af  leverandørerne af  fossi-
le brændsler. Dansk Solvar-
meforening ønsker også 
kampagnemidler i en pul-
je, der sikrer at vedvarende 
energi supplerer opvarm-
ningen i husstande med 
oliefyr og naturgasfyr. Sam-
tidigt er bygnings- og byg-
gekravene blevet skærpet, 
således at vedvarende ener-
gi skal indtænkes ved reno-
veringer eller udskiftning af  
energiudstyr. Desuden skal 
forbrugerne også kunne 
opnå ekstra sikkerhed gen-
nem certificeringsordninger 
til anlæg, produkter og in-
stallatører.

Dansk Solvarme-   
forening og officielle 
initiativer
Dansk Solvarmeforening har 
med stor interesse fulgt først 
Klimakommisionens store 
rapport og efterfølgende be-
mærket, hvorledes regerin-
gen har udført Energistrategi 
2050 på baggrund af  rappor-
ten. Til gengæld er solvarme-
foreningen ikke imponeret 
over resultatet af  specielt re-
geringens strategi. “Først og 
fremmest er vi fuldstændigt eni-
ge i Klimakommissionens generel-
le konklusioner om omstillingen til 
vedvarende energi, og det skal være 
de mest omkostningseffektive energi-
kilder vi skal bruge først. Det frem-
går også af  Klimakommissionens 
scenarier, at solvarme er en del af  
den foreslåede strategi, men desvær-
re ikke særligt tydeligt” forklarer 
Anders Otte Jørgensen. Han 
forklarer også, at selv om sol-
varmeforeningen er tilfreds 
med, at der er afsat midler 
til at informere om solvarme, 
er midlerne for små, og hvad 
værre er, så er solvarme i al 
væsentlighed overset i rege-
ringens strategi.
 
Dansk Solvarmeforening slår 
fast, at solvarme kan være 
med til at sikre os en billig 
og fremtidssikret energifor-
syning, der er uafhængighed 
for fossile energikilder. Derfor 
er det vigtigt at politikerne la-
der solvarme indgå som brik 
i kommende energiforlig, så-
ledes at solvarme kan være 
med til at sikre danskerne 
lave varmepriser i fremtiden.


