ENERGIOPTIMERING OG KLIMAPÅVIRKNING FOR BOLIGEJERE

Overvejer du at få
solcelleanlæg?
Dette faktablad vedrører opsætning af solcelleanlæg på både
nye og eksisterende huse, der indgår i husets elforsyning.

Samlet konklusion
Miljødata for solcelleanlæg er forbundet med en betydelig usikkerhed. Det skyldes blandt andet, at solcelleområdet er under konstant og hurtig udvikling.
Specielt er selve solcellerne blevet tyndere og der
anvendes derfor færre materialer for samme ydelse.
Desuden kan det være afgørende, hvor solcelleanlægget er fremstillet, idet solcelleanlæg fremstillet
i lande med kulbaseret elproduktion alt andet lige
har en større klimabelastning end anlæg, der er
fremstillet i lande med udbredt brug af vedvarende
energikilder til elproduktion.
Den klimamæssige gevinst afhænger af en række
forskellige parametre, såsom anlægstypen, produktionsåret og fremstillingsstedet. Beregningerne viser,
at etablering af solcelleanlæg kan variere mellem at
være en samlet klimamæssig gevinst til at være en
samlet klimamæssig belastning. Som forbruger bør
man derfor om muligt vælge et solcelleanlæg af god
kvalitet baseret på den nyeste teknologi, med så lang
en levetid som mulig, og hvor den miljømæssige pro-

fil er dokumenteret af fabrikanten.
Den årlige energibesparelse afhænger af solcelleanlæggets størrelse. Der opsættes primært solcelleanlæg med en effekt på enten 4 kW eller 6 kW. Disse
anlægsstørrelser dækker ca. 30% af en gennemsnitlig husstands elforbrug. Der er en række fordele ved
at opsætte solcelleanlæg, som f.eks.:
•
•
•

Lavere elregning
Bidrag til den grønne omstilling
Generelt øget bevidsthed om energiforbrug

Den simple tilbagebetalingstid for etablering af et
solcelleanlæg er ca. 20 år, hvilket er sammenlignelig
med solcelleanlæggets forventede levetid. Energibesparelsen og dermed også den økonomiske rentabilitet kan forøges, hvis en større del af solcelleanlæggets elproduktion udnyttes, f.eks. ved etablering af
en varmepumpe.

Fakta om solcelleanlæg
Dette faktablad vedrører etablering af solceller som
supplement til den eksisterende elforsyning.
Solcelleanlæg er mest velegnede til huse, der har en
tagflade, som vender tilnærmelsesvist mod syd, −
særligt hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge
fra træer eller andet fra midt på formiddagen til sen
eftermiddag. Det er især oplagt at etablere solcelleanlægget i sammenhæng med reparation eller
udskiftning af tagbelægningen. Solceller placeret på

taget er med til at reducere det årlige nettoelforbrug
fra elnettet. Desuden kan solceller være en fornuftig
løsning til at forbedre husets energiklasse.
Et solcelleanlæg producerer elektricitet, når solen
skinner. Elproduktionen er størst, når solen skinner,
men solcellerne er aktive, selv når det er overskyet.
Solceller har ingen bevægelige dele og er derfor helt
lydløse.

Solcelleanlægget er koblet til det offentlige elnet via
en elektronisk vekselretter, som automatisk sørger for at tilpasse elproduktionen fra solcellerne til
elnettets spænding og frekvens. Når solcelleanlægget producerer elektricitet, tæller husets elmåler
langsommere, eller anlægget eksporterer ligefrem til
nettet, hvis elproduktionen fra solcellerne overstiger
husets elforbrug.
På den måde spares penge på den årlige elregning.
Solceller er robuste og har forventede levetider i
størrelsesordenen 25 år. Et solcelleanlæg kræver
stort set ingen vedligehold.

Klimapåvirkning – livscyklusvurdering
Energiforbrug til fremstilling af elektricitet er forbundet med udledning af drivhusgasser (CO2 ækvivalenter). I tabel 1 ses den nuværende og den forventede udledning af drivhusgasser for produktion af 1
kWh elektricitet.
Det ses, at udledningen af drivhusgasser forventes at
falde for elproduktion. Det skyldes, at energisystemet
i fremtiden forventes at være mere grønt med mere
vedvarende energi end i dag.

Hvis man ikke kan aftage elektriciteten i samme time,
som den produceres, sælges den til elnettet til den til
enhver tid værende elpris for elproduktion. Da denne
pris er ret lav, anbefales det at vælge en størrelse på
solcelleanlægget, hvor produktionen ikke bliver alt
for stor i forhold til forbruget. Det skal dog tages med
i betragtning, at meget små anlæg er dyrere pr. kW
end store. For at få endnu mere ud af sit anlæg kan
man tilrette elforbruget, så det passer bedre med
de lyse timer. Det kan f.eks. være ved at installere en
varmepumpe, hvis huset har natur- eller oliefyr.

Tabel 1 – Forventet udvikling i udledningen
af drivhusgasser ved elproduktion i perioden
2020-2040.
Elektricitet [kg CO2-ækv./kWh]
2020

0,2640

2025

0,1350

2030

0,0470

2035

0,0414

240

0,0403

Kilde: Data fra COWI (2020) omfatter ikke
nogen udvikling (dvs. de er konstante værdier over hele den undersøgte periode).
[1] Opdaterede emissionsfaktorer for el og
fjernvarme, COWI 2020.

“Den samlede årlige drivhusudledning var i 2018 på i alt
9,74 ton CO2 ækvivalenter per dansker.”
Kilde: https://di.unfccc.int/time_series

Nedenstående figur viser klimabelastningen såvel
som klimagevinsten ved at opsætte et solcelleanlæg i
afhængighed af solcelleanlæggets størrelse.
Klimabelastningen (beige og grønne søjler) er knyttet
til at producere og opsætte et solcelleanlæg. Der anvendes en betragtningsperiode på 50 år, og dermed
medregnes også eventuelle udskiftninger af materialer i perioden. Klimagevinsten (lyseblå) er forbundet med den energibesparelse (elproduktion), som
solcelleanlægget medfører over en periode på 50 år.
Den årlige energibesparelse fremgår af tabel 3.
Miljødata for solcelleanlæg er forbundet med en
betydelig usikkerhed. Det skyldes, at solcelleområdet er under konstant og hurtig udvikling, og at det

kan være afgørende, hvor solcelleanlægget er fremstillet. Solcelleanlæg, der er fremstillet i lande med
kulbaseret elproduktion har alt andet lige en større
klimabelastning end anlæg, der er fremstillet i lande
med udbredt brug af vedvarende energikilder til
elproduktion.
Nedenstående figur viser klimabelastningen ved
at etablere solcelleanlæg med udgangspunkt i to
scenarier: et worst-case scenarie (beige søjle), hvor
konservative miljødata er brugt, og et best-case
scenarie (grøn søjle), hvor data, der afspejler et mere
optimeret solcelleanlæg, er anvendt. Klimagevinsten
fra solcelleanlæggets elproduktion er vist med den
grå søjle. Figuren viser resultaterne for fem forskellige størrelser af solcelleanlæg fra en eleffekt på 2 kW
til 10 kW.

Figur 1 Konsekvenser for klimapåvirkning ved at opsætte et solcelleanlæg

Kilde: Udregninger af Teknologisk Institut

Det ses af figur 1, at den klimamæssige gevinst ved at
etablere solcelleanlæg er mindre end den tilsvarende
klimamæssige belastning ved at producere solcelleanlægget, hvis det anvendte anlæg afspejler et worst-

case scenarie. Modsat ses, at der er en klar samlet
klimamæssig gevinst, hvis det valgte solcelleanlæg
afspejler et best-case scenarie. Dette gælder, uanset
størrelsen af solcelleanlægget.

Energibesparelse
Der er taget udgangspunkt i en typisk familie bestående af to voksne og to børn, hvor det
gennemsnitlige elforbrug er ca. 5.100 kWh årligt (hus

uden elvarme eller varmepumpe). I nedenstående tabel 2 ses, hvor stor en andel af husets eget elforbrug
der dækkes afhængig af solcelleanlæggets størrelse.

Tabel 2 - Andel af solcelleanlæggets produktion der anvendes til eget forbrug
Årligt elforbrug
[kWh]

Anlægsstørrelse
2 kW

4 kW

6 kW

8 kW

10 kW

Andel af solcelleanlæggets produktion der anvendes af husstanden
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000

36
48
59
70
79

22
30
36
43
48

17
22
27
32
36

10
15
18
21
25

8
13
16
18
21

Solcelleanlæggets årlige
elproduktion
[kWh]

1.900

3.800

5.700

7.600

9.500

Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
I tabel 3 ses den årlige reduktion i elforbruget fra det offentlige forsyningsnet for husstanden ved at opsætte
et solcelleanlæg.
Tabel 3 - Årlig elbesparelse
Anlægsstørrelse

Årlig elbesparelse [kWh]

2 kW

4 kW

6 kW

8 kW

10 kW

1.023

1.419

1.561

1.646

1.748

Kilde: Udregninger af Teknologisk Institut

Økonomisk rentabilitet

2 kW:
4 kW:
6 kW:
8 kW:
10 kW:

Investeringen i et solcelleanlæg afhænger af den installerede eleffekt. Investeringen er skønsmæssigt:

36.000 kr.
52.000 kr.
68.000 kr.
83.000 kr.
99.000 kr.

Tabel 4 - Simpel tilbagebetalingstid
Anlægsstørrelse
2 kW

4 kW

6 kW

8 kW

10 kW

Årlig elbesparelse 26,3
[kWh]

20,2

20,6

21,5

21,9

Kilde: Udregninger af Teknologisk Institut
Den simple tilbagebetalingstid for etablering af et
solcelleanlæg er ca. 20 år for et anlæg med en effekt
på enten 4 kW eller 6 kW, der er de mest almind-

elige størrelser på de solcelleanlæg der opsættes.
Tilbagebetalingstiden er sammenlignelig med den
forventede tekniske levetid på ca. 25 år.

*De beregningsmæssige forudsætninger for resultaterne i dette faktablad fremgår af
rapporten ”Energieffektivisering – Vurdering af konsekvenser for energi, økonomi og
miljø i et livscyklusperspektiv” udført af Teknologisk Institut for Forenet Kredit.
De anvendte forudsætninger er væsentlige for resultaterne.*

