
Selskabsudskilte 
solcelleanlæg

Økonomiske beregninger

Sebastian D. Hougaard

shou@kubenman.dk

Civilingeniør i Bygningsdesign fra DTU 
Kandidat i bygningsintegrerede solceller.

Bæredygtighed og byggeri

mailto:shou@kubenman.dk


Agenda
Selskabsudskilte solcelleanlæg

28-11-2022 2

Grøn omstilling og 
elektrificering

Nye tariffer i 2023 Økonomi ved 
selskabsudskilte 

solceller

Eksempel på 
potentialescreening 

Eksempel på resultater Eksempel på 
forudsætninger



Grøn omstilling 
og elektrificering
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• Belastning af elnettet

• Producer strømmen hvor den 
forbruges

• Størrelsen af forbruget og 
tagarealerne er bestemmende for 
rentabiliteten

• Kommunale og regionale 
bygninger har ofte størstedelen af 
forbruget I dagtimerne

• Nye tariffer og tilslutningsbidrag



Nye tariffer i 2023
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Nettarif og netabonnement
• Afhænger af netselskab og kundetype

Tariffer i denne præsentation tager udgangspunkt i tarifferne for Radius området

Radius forsyningsområdet 23-11-2022



Nye tariffer i 2023
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Nettarif og netabonnement
• Afhænger af netselskab og kundetype

Producentbetaling
(Green Power Denmarks model, som dog godt kan afviges og derfor være 
forskelligt på tværs af netselskaberne)

• Tilslutningsbidrag 

• Indfødningstariffer

• Rådighedstariffer

Radius forsyningsområdet 23-11-2022



Nye tariffer i 2023
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Nettarif og netabonnement
• Afhænger af netselskab og hvilken type 

kunde

Producentbetaling
(Green Power Denmarks model, som dog godt kan afviges og derfor være 
forskelligt på tværs af netselskaberne)

• Tilslutningsbidrag (geografisk differentieret)

• Indfødningstariffer

• Rådighedstariffer

Radius og Cerius forsyningsområdet 23-11-2022

Radius forsyningsområdet 23-11-2022



Nye tariffer i 2023
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Nettarif og netabonnement
• Afhænger af netselskab og hvilken type 

kunde

Producentbetaling
(Green Power Denmarks model, som dog godt kan afviges og derfor være 
forskelligt på tværs af netselskaberne)

• Tilslutningsbidrag (geografisk differentieret)

• Indfødningstariffer (betales af strøm leveret til nettet)

• Rådighedstariffer

Radius forsyningsområdet 23-11-2022

Radius forsyningsområdet 23-11-2022



Nye tariffer i 2023
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Nettarif og netabonnement
• Afhænger af netselskab og hvilken type 

kunde

Producentbetaling
(Green Power Denmarks model, som dog godt kan afviges og derfor være 
forskelligt på tværs af netselskaberne)

• Tilslutningsbidrag (geografisk differentieret)

• Indfødningstariffer (betales af strøm leveret til nettet)

• Rådighedstariffer (for anlæg med produktionsmåler)

Radius forsyningsområdet 23-11-2022 Radius forsyningsområdet 23-11-2022
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• Selskab med begrænset ansvar

• Undgå modregning i kommunens bloktilskud

• Fortolkning af Energinets 

”Vejledning om reglerne om egetforbrug af elektricitet fra 
kommunale og regionale solcelleanlæg”

Økonomi ved 
selskabsudskilte solcelleanlæg



Økonomi ved 
selskabsudskilte solcelleanlæg
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KOMMUNE/REGION 

SELSKAB

fast elpris

egetforbrug
spotpris

overproduktion

spotpris inkl. tariffer

forbrug fra nettet

INDTÆGTER løbende

Salg af overproduktion (spotpris)

Salg af egetforbrug (fast elpris)

UDGIFTER løbende

Rådighedstarif/abonnement

Indfødningstarif

Lån

INVESTERING

Tilslutningsbidrag

Etableringsomkostninger

Lån

BESPARELSE

CO2 besparelse

Tariffer ved egetforbrug

Fast elpris ved egetforbrug

(Indtægt ved leje af tagareal) 



Potentialescreening for solceller 
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• Mulig installeret effekt

• Etableringsomkostninger

• Simpel tilbagebetalingstid

• CO2 besparelse mm.



Resultater
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• Indhent tilbud på finansiering

• Hvorefter forudsætningerne
kan ændres



Eksempel på forudsætninger
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• En fast elpris til egetforbruget som gør at 
anlægget går i nul efter 25 år kan beregnes.
(som dog skal være svarende markedspris) 
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