
Oftest stillede spørgsmål omkring solceller 

 

 

Skal man søge om tilslutning og an man søge tilskud? 

- Det er ingen tilskud længere - MEN, er man er en forening eller har man mulighed for at gå sammen om en 

mængde på min 40 kWh, kan der søges.  

- Inden du køber og etablerer et solcelleanlæg, skal du søge om nettoafregning, for at udnytte din 

solcellestrøm - For nærmere information kontakt Energistyrelsen. 

Hvor stort skal min anlæg være? 

- En god regneregel er 1200 kWh pr. person pr. år. (børn under 15 år det halve)  

Hvor meget koster det at få net opkoblet/tilsluttet mit anlæg? 

- Det er forskelligt fra sag til sag og vurderes af den involverede el-installatør på projektet. 

- Man skal tage kontakt til energinet for yderligere oplysninger om dette.  

- El installatøren sørger for tilmelding og udfyldning af stamdata på anlægget. 

Hvor mange kredse skal min anlæg deles op i?  

- Jeg laver denne beregning for jer ved ordre, men ellers skal anlæg først deles op i flere kredse ved en samlet 

effekt på 2200 Watt i serien. Eller hvis det monteres på forskellige tagflader (orientering) 

Kan det betale sig?  

- Efter at der ikke er nogen støtte at få længere, og afregningsmodellen hedder ”øjebliksafregning” gælder det 

om for forbrugeren, at bruge den produceret el når den laves! Det er ens eget forbrug der bestemmer 

økonomien i anlægget. 

Hvad kan Komproment levere? 

- Vi kan levere – Almindelig glas og blanke strenge 

- Satineret glas  

- Satineret glas og med sorte strenge 

- Satineret glas med sorte strenge og terracotta bagfolie (Rød som passer til Linea) 

Hvem gør hvad? 

- Komproment står for levering af paneler, inverter, og montagesystem  

- Tømrer eller anden relevant håndværker på projektet montere panelerne, og aftaler med elektrikeren hvor 

inverteren skal være, så ledningerne kan trækkes derned.  

- Elinstallatøren monterer inverter og kobler anlægget til, samt tilslutning til huset eksisterende gruppetavle,   

Hvilke paneler er det vi sælger? 

- Der er i tiden mange forskellige slags solceller. 

o Hos Komproment sælger vi monokrystalinske solceller, og er den mest brugte.  

 

 

 

 


