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Ligesom vindmøller har solceller
høje investeringsomkostninger, men
en lang levetid uden store omkostnin-
ger. Danmark har en række 
erhvervsudviklingsmuligheder inden
for solceller og har allerede fodfæste
på visse områder. I Tyskland har man i
en længere årrække haft stor støtte
til solceller. Mens vi i Danmark har 
installeret knap 7 Wp pr. indbygger,
er det i Tyskland 240 Wp pr. indbyg-
ger. Vi har altså fortsat ikke ret meget
solcellestrøm i Danmark. 

Men udbygning med solceller skal
koordineres med elspare målsætnin-
gen, og den nuværende nettoafreg-
ningsordning  betyder en svækkelse
af elspare incitamentet.  Ved et for-
brug på fx 5.000 kWh vil man, før
man køber et solcelleanlæg, tjene  ca.

2 kr. per sparet kWh. Efter anskaffel-
sen af fx et 6 kW solcelleanlæg, som
producerer forbrugets 5000 kWh/år,
vil en elbesparelse på 1 kWh  blot be-
tyde, at man skal sælge solcellestrøm-
men til nettet for ca. 0,60 kroner
kWh. Elspare incitamentet per kWh er
derfor faldet fra ca. 2 kr. til 0,6 kr. In-
vesteringen i solcelleanlægget har re-
elt låst elforbruget fast på de 5.000
kWh, hvilket er væsentligt højere end
de ca. 2.500 kWh/ år en effektiv hus-
holdning kan klare sig med uden ned-
gang i levestandarden.  De nuvæ-
rende ordninger fastlåser elforbruget
på anlæggenes produktion samtidigt
med, at der er brug for en stærk re-
duktion af husholdningernes elfor-
brug. 6 kW grænsen betyder des-
uden, at det er svært for større og

sandsynligvis per kWh billigere anlæg
at komme ind på markedet, ligesom
den nuværende ordning gør det svært
at etablere fællesanlæg i lejligheds-
byggerier. En mere fleksibel støttemo-
del, som både fastholder og øger inci-
tamentet for elbesparelser og
understøtter udbredelsen af de sam-
fundsøkonomisk mest favorable sol-
celleanlæg vil derfor være oplagt. 

Det er meget glædeligt at der p.t.
sker en omfattende udbygning med
solcelle kapacitet, men af ovennævnte
grunde bør nettoafregningsordningen
erstattes med en ordning med en fast
pris per kWh solgt til nettet, som er så
høj, at den sikrer den nødvendige ud-
bygning med solcellekapacitet. 
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I fremtiden vil både solceller
og vindkraft have lavere 
omkostninger end traditio-
nelle kraftværker.

Det går stærkt med opsætningen af
solceller i Danmark. Der godkendes
omkring 150 ansøgninger om dagen
hos Energinet.dk. I alt er der installe-
ret 34 MW heraf 24 MW alene indtil
maj 2012. Dette svarer til knap 0,1%
af det danske elforbrug. Der er gode
muligheder for at udnytte solen til el
i Danmark. De seneste års kraftige
stigning i opsætning af solceller skyl-
des, dels at prisen er faldet, dels at
nye tilskudsordninger er kommet til
såsom håndværkerfradrag og virk-
somhedsordning. Disse ordninger
trækker sammen med nettoafreg-
ningsordningen solceller ud af de-
monstrationsfasen og ind i en ud-
bredningsfase.

Omfanget af solceller i energisy-
stemet hænger i høj grad sammen
med, hvilken teknologisk udvikling
og hvilken pris der kan forventes i
fremtiden. På kort sigt er de sam-
fundsøkonomiske omkostninger ved
solcellestrøm større end ved land-
møller og havmøller. 

Smart energi system
I forskningsprojektet CEESA som hand-

ler om 100% vedvarende energi-
scenarier for Danmark er solceller i
stort omfang inddraget. I hoved-
scenariet for et 100% VE-system for
2050 er der inkluderet 5.000 MW 
installeret effekt med en samlet pro-
duktion på 6,5 TWh. I fremtidens
energisystem, hvor der på nogle om-
råder er et større elbehov, svarer
dette til godt 10% af elforsyningen.
For at vindmøller og solceller kan er-
statte fossile brændsler i energisyste-
met, arbejder vi ved Aalborg Univer-
sitet på konceptet ”smart energy
systems” eller intelligente energisy-
stemer (se figur). I ”smart energy sy-
stems” bliver elsystemet integreret
med varmeforsynings- og transport-
systemet, samt gasnettet og fly-
dende brændsler til transport. Frem
til 2020, hvor vi har 50% vind i elsy-
stemet, er det vigtigt at fokusere på
integration mellem el og varmesyste-
met, herunder især store varmepum-
per. I transportsektoren skal elbiler
gradvis erstatte almindelige biler, da
det vil muliggøre mere vedvarende
energi i energiforsyningen.

Pas på eloverløb
Meget tyder på, at en pris på under
ca. 10.000 DKK/kW installeret solcel-
leeffekt vil gøre solcellestrøm sam-
fundsøkonomisk neutral i et energi-
system. Prisen skal dog længere ned
eller effektiviteten skal op, hvis de
skal konkurrere med vindmøller. 

I lyset af et 100% VE-system, af-
hænger den hensigtsmæssige
mængde solceller mht. brændselsef-

fektivitet og økonomi af strømproduk-
tionen om sommeren i forhold til be-
hovet. Det er i høj grad i sommermå-
nederne solcellerne kan dække strøm-
behovet. Installeres der en større ka-
pacitet end behovet og de installerede
integrationsteknologier kan integrere, 
giver det sig udslag i eloverløb.

Synergi mellem sol og vind
Om sommeren kan solceller erstatte
kraftværker, hvor varmen i den pe-
riode alligevel ikke kan udnyttes til
fjernvarme. Derfor er der synergi mel-
lem produktion af strøm fra vindmøl-
ler og produktion af strøm via solcel-
ler. Hvis den mængde solcellestrøm,
der indgår i CEESA-scenarierne erstat-
tes af en tilsvarende mængde vind-
kraft, giver det en øget kraftværks-
produktion og en mindre kraftvarme
-elproduktion. Brændselsbesparel-
serne bliver mindre, da mere vind, i
de perioder hvor der i forvejen er
vindkraft, presser mere kraftvarme
ud, da meget af produktionen fore-
går fra om efteråret til foråret. Om
sommeren derimod må kraftvær-
kerne ind, hvor solcellerne ellers
kunne have bidraget. Vindkraft har i
denne situation stadigvæk lavere om-
kostninger end solceller, men både
vindkraft og solceller vil i fremtiden
have lavere omkostninger end tradi-
tionelle kraftværker. I CEESA tyder
10% solcellestrøm af hele elbehovet
på at give en brændselseffektiv ba-
lance. Dette vil imidlertid altid være
afhængigt af, hvordan resten af ener-
gisystemet er indrettet. 
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