Uanset hvilken type virksomhed
du driver, vil det være en
super forretning at investere i
et solcelleanlæg - nu!
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Indtil udgangen af 2013 har du chancen for at etablere
et solcelleanlæg, der gi’r god økonomi i 25 år
Der var rigtig gang i at få solceller på taget i 2012, da strømproduktionen blev afregnet efter nettomåleordningen.
Desværre blev den ordning lukket ved årets udgang, og der er nu gået nogle måneder inden nye regler er blevet
fremlagt, justeret og endelig vedtaget som gældende for resten af 2013. Det har været meget svært at få reglerne
præciseret og ikke mindst vurderet, om det er en god forretning for brugerne at investere i solcelleanlæg, da de nye
regler kræver, at man præcist kender sit elforbrug og fordeling af det henover året, men det er også afgørende,
hvornår på dagen, strømmen kan bruges.
Med andre ord er det vigtigt at kortlægge forbruget, men da loven også kræver, at solceller skal være monteret
på eksisterende tag, skal man også have målt sit tagareal op, inden man præcist ved, hvor stort et anlæg, der er
optimalt i forhold til forbruget.

Liberale erhverv
Disse liberale erhverv får ikke reduktion i el-afgifter, men betaler
typisk kWh-prisen på kr. 1,60 - 1,80, når momsen er fratrukket.
Virksomheden får til gengæld 1,30 kr. excl. moms for hver kW,
der produceres på solcellerne og sendes ind på nettet de næste 10 år.
Herefter afregnes produktionen til gældende markedspris.
Forskellen mellem “købs- og salgspris” er således relativt
begrænset de første 10 år.
Virksomheder af denne type har ofte et relativt stort standbyforbrug,
men samtidig noget udsving i det variable forbrug henover året.
Hos denne type virksomhed falder produktions- og
forbrugsmønsteret rigtig godt sammen i de lyse måneder.

Det optimale anlæg til virksomheder i denne kategori er derfor et anlæg, der kan dække hele
virksomhedens standbyforbrug og 50% af det variable forbrug.
På side 4 har vi fire eksempler på virksomheder i denne kategori: forskellige forbrugsstørrelse,
forskellige forbrugsmønstre og forskellige andele af behovet dækket af solceller. Solcelleanlæggene har
tilbagebetalingstider på ca. 7 år og derefter en forrentning af den investerede kapital på op til 215%.

ØKONOMI:
Virksomheden
er momspligtig

3

Servicevirksomheder

Virksomheden
er afskrivningsberettiget

Her er tale om servicevirksomheder, som er fritaget for at opkræve
moms på deres ydelser, hvorimod de skal betale moms af alle de
ting, de køber til driften, herunder strøm, som man betaler med
2,20 kr. Med den nye ordning tilbydes disse virksomheder 1,30 kr.
incl. moms for hver kW, de sender ind på nettet.
Forskellen mellem “købs- og salgspris” er således 0,90 kr pr kWh
og dermed relativ stor de første 10 år.

Virksomheden
får godtgørelse
for elafgift m.m.

Det optimale anlæg, til virksomheder i denne kategori er derfor et
anlæg der kan dække størstedelen af standbyforbruget og - afhængig
af forbrugsmønstret henover året - 50-75% af det variable forbrug.
Men det afhænger meget af virksomhedens forbrugsmønster.

Virksomheden
kan få fradrag
for håndværkerudgifter

På side 6 har vi fire eksempler på virksomheder i denne kategori: forskellige forbrugsstørrelser,
-mønstre og dermed forskellige andele af behovet dækket af solceller.
Uanset om anlægget låne- eller selvfinansieres ligger tilbagebetalingstiden på 6-10 år, og det er helt
på højde med de tilbagebetalingstider, der kunne opnås med “nettomåleordningen”.
Samtidig opnås derefter en forrentning af den investerede kapital på 185-302 %, hvilket må siges at
væres særdeles attraktivt.

ØKONOMI:
Virksomheden
er momspligtig
Virksomheden
er afskrivningsberettiget
Virksomheden
får godtgørelse
for elafgift m.m.
Virksomheden
kan få fradrag
for håndværkerudgifter
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I denne brochure finder du 4 eksempler for hver type, men på vores hjemmeside
www.danmarkspaneler.dk får du uddybende svar, og kan indtaste dine egne
oplysninger i KINNAN-KALKULATOR TIL HVER TYPE. Så får du oversigt over, hvor
hurtigt dit anlæg er tilbagebetalt og hvor stort dit nettoafkast er år-for-år frem til
år 2038.
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Med de nuværende regler som udgangspunkt, har Kinnan valgt at opdele
kundegruppen i 4 typer, da der også er forskel på, hvilke økonomiske regler der
gælder for disse.

Produktions- og handelsvirksomheder
Her er tale om produktions- og handelsvirksomheder, som i dag er
fritaget for el-afgifter på 0,724 kr pr. kWh. De betaler således kun
0,855 kr. pr kWh. Når virksomheden etablerer et solcelleanlæg vil
de få afregnet 1,30 kr. excl. moms for hver kW der sendes ind på
nettet de første 10 år. Herefter afregnes produktionen til gældende
markedspris. Man får en reel overbetaling på 0,445 kr for hver
eneste kW der produceres og sendes ind på nettet.
Virksomheder af denne type har oftest et stort standby-forbrug, og
det optimale anlæg til virksomheder i denne kategori er principielt
det størst mulige anlæg, der kan være på virksomhedens tag.
Da afregningsprisen falder fra det 11. år skal det dog vurderes, om
det er relevant at etablere anlæg, der producerer mere strøm end
virksomheden reelt bruger i dag.

På side 5 har vi fire eksempler på virksomheder i denne kategori: forskellige forbrugsstørrelse,
forskellige forbrugsmønstre og forskellige andele af behovet dækket af solceller.
Solcelleanlæggene har tilbagebetalingstider fra 7 år ved 100% egenfinansiering og ca. 9 år, hvis det
lånefinansieres, og derefter en forrentning af den investerede kapital på op til 148%.

ØKONOMI:
Virksomheden
er momspligtig
Virksomheden
er afskrivningsberettiget
Virksomheden
får godtgørelse
for elafgift m.m.
Virksomheden
kan få fradrag
for håndværkerudgifter
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Private husstande

ØKONOMI:

I denne kategori finder vi private husstande incl. sommerhuse,
hvor man disponerer over et relativt begrænset tagareal.
Husstande betaler typisk 2,20 kr. pr kWh og får kun 1,30 kr. pr.
kWh, der produceres. Man får ikke reduktion for elafgifter eller
fradrag for moms. Omvendt kan private opnå håndværkerfradrag
ved etablering af solcelleanlægget. Det mest optimale for private
husstande er at bruge strømmen, når den produceres - dvs. midt
på dagen og mest i de lyse måneder.

Husstanden
er momspligtig

Det fører os frem til, at ændrede vaner og ændret adfærd vil være
optimal: f.eks. at bruge strøm midt på dagen til vask, opvask,
opvamning (drift af varmepumpe) i stedet for at gøre det om
aftenen, når solcelleanlægget ikke producerer strøm.

Husstanden
får godtgørelse
for elafgift m.m.

Det optimale anlæg afhænger både af, hvor stort husstandens årlige forbrug er, men i lige så høj grad
af hvor stort omfang, man kan omlægge forbruget til dagtimerne.
På side 7 har vi fire eksempler på private husstande: forskellige familiestørrelser, forskellige
forbrugsmønstre og forskellige andele af behovet dækket af solceller. Solcelleanlæggene har
tilbagebetalingstider på 8-11 år og efter 25 år er der i alle tilfælde en attraktiv forrentning på op til 192%.

Husstanden
er afskrivningsberettiget

Husstanden
kan få fradrag
for håndværkerudgifter

En lang række liberale erhverv falder i denne kategori, hvor man ikke kan opnå godtgørelse af elafgift mm., selv om afgiften vedrører omsætning af momspligtige ydelser
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Denne type virksomhed er f.eks: advokater, arkitekter, vagt- og ægteskabsbureauer, forlystelser - herunder teatre og biografer - landinspektører,
mæglere, reklamebureauer, revisorer og rådgivende ingeniører.
Der bruges nettoafregning i samtlige år.

Mellemstort revisionsfirma
med 24 ansatte

Forbrug i dagtimerne

Total forbrug

Mellemstort marketing firma
med 21 ansatte

Mindre advokatfirma
med 10 ansatte
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Har størst forbrug i vintermånederne med status og
årsregnskaber.
Relativt stort standby-forbrug.
Årligt el-forbrug: 49.000 kWh heraf 37.000 kWh i
dagtimerne.
Kinnan anbefaler et 30 kWp anlæg
med en produktion på 27.600 kWh. - med en
egetforbrug på 75%. Fremmedfinansieret til 5% p.a.
Anlægspris 261.000,- kr. / 205 kvm tag.
Tagtype: eternit.
Tilbagebetalingstid: 7 år.
Yderligere likviditet 245.000,- kr efter 15 år og
567.000,- kr efter 25 år.
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Har størst arbejdsbelastning og dermed størst
elforbrug udenfor sommersæsonen.
Airconditioning og meget IT-tung.

Ofte sæsonpræget grundet kampagnearbejde for
kunder op mod jul – mindst i sommermånederne men
stort standbyforsbrug til IT.

Forbruget følger primært behovet for belysning,
som naturligt er mindst om sommeren og størst
om vinteren.

Årligt el-forbrug: 21.000 kWh heraf 17.000 kWh i
dagtimerne.

Årligt el-forbrug: 67.000 kWh heraf 54.000 kWh i
dagtimerne.

Årligt el-forbrug: 30.000 kWh heraf 19.000 kWh i
dagtimerne.

Kinnan anbefaler et 13 kWp anlæg
med en produktion på 11.900 kWh - hvor det er muligt at
opnå et egetforbrug på 80%. Tagarealet sætter en øvre
grænse for anlæggets størrelse. 100% selvfinansieret.
Anlægspris 123.500,- kr. /89 kvm tag.
Tagtype: tegl.

Kinnan anbefaler et 36 kWp anlæg
med en produktion på 33.100 kWh. - hvor det er muligt
at opnå et egetforbrug på 80%.
Fremmedfinansieret til 5% p.a.
Anlægspris 342.000,- kr. / 246 kvm tag.
Tagtype: tegl.

Kinnan anbefaler et 18 kWp anlæg
med en produktion på 16.500 kWh. - hvor det er muligt
at opnå et egetforbrug på 65%. 100% selvfinansieret.
Anlægspris 180.000,- kr. / 123 kvm tag.
Tagtype: fladt tag m. tagpap.

Tilbagebetalingstid: 6 år.
Yderligere likviditet 120.000,- kr efter 15 år og
265.000,- kr efter 25 år.

Tilbagebetalingstid: 7 år.
Yderligere likviditet 278.000,- kr efter 15 år og
680.000,- kr efter 25 år.

Tilbagebetalingstid: 7 år.
Yderligere likviditet 140.000,- kr efter 15 år og
314.000,- kr efter 25 år.

I denne kategori finder vi samtlige produktionsvirksomheder, som allerede
ER fritaget for elafgift, tillægsafgift, el sparebidrag og eldistributions bidrag på
sammenlagt 72,2 øre pr. kWh i 2013
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Forbrug i dagtimerne

Denne type virksomhed er f.eks: håndværksvirksomheder, alle produktionsvirksomheder, landbrug herunder svine- og minkavlere, hønserier,
detailhandelsforretninger samt handelsvirksomheder.
Der bruges produktionsafregning de første 10 år og herefter nettoafregning.

Autoværksted

Engrosfirma med store lagre

Landbrug
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16000

Total forbrug
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Størst aktivitet ligger i julehandlen og ved januarudsalg
– mindst i sommermånederne. Generelt er standbyforbruget 33 % af det totale elforbrug.
Årligt el-forbrug: 152.000 kWh heraf 100.000 kWh i
dagtimerne.
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Denne branche har generelt et relativt stort forbrug til
bla. trykluft opvarmning, lys, udsugning og frisk luft.
Årligt el-forbrug: 72.000 kWh heraf 43.000 kWh i
dagtimerne.
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Forbruget topper hen på sommeren i forbindelse med
ventilation og korntørring. Ellers meget store udsving
afhængig af, hvilken produktion landbruget har.
Årligt el-forbrug: 76.000 kWh heraf 64.000 kWh i
dagtimerne.
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Relativt jævnt forbrug, dog størst i de varme måneder
grundet øget kølebehov. Men generelt bruges stort set
samme, strømmængde i samtlige måneder, da der ikke
kommer ret meget dagslys ind i detailhandelsforretninger.
Årligt el-forbrug: 335.000 kWh heraf 335.000 kWh i
dagtimerne.

Kinnan anbefaler et 131 kWp anlæg
med en produktion på 120.500 kWh - hvor det er muligt
at opnå et egetforbrug på 65% efter det 10. år.
Al produktion sælges de første 10 år.
Fremmedfinansieret til 5% p.a.
Anlægspris 1.140.000,- kr. / 895 kvm tag.
Tagtype: eternit.

Kinnan anbefaler et 45 kWp anlæg
med en produktion på 41.400 kWh. - hvor det er muligt
at opnå et egetforbrug på 60% efter det 10. år.
Al produktion sælges de første 10 år.
Fremmedfinansieret til 5% p.a.
Anlægspris 427.500,- kr. / 308 kvm tag.
Tagtype: tegl.

Kinnan anbefaler et 70 kWp anlæg
med en produktion på 64.400 kWh. - hvor det er muligt
at opnå et egetforbrug på 85% efter det 10. år.
Al produktion sælges de første 10 år.
100% selvfinansieret.
Anlægspris 609.000,- kr. / 478 kvm tag.
Tagtype: eternit.

Kinnan anbefaler et 216 kWp anlæg
med en produktion på 198.500 kWh. - hvor det er
muligt at opnå et egetforbrug på 100 % efter det 10. år.
Al produktion sælges de første 10 år.
Fremmedfinansieret til 5% p.a.
Anlægspris 2.160.000,- kr. / 1.476 kvm tag.
Tagtype: fladt tag med tagpap.

Tilbagebetalingstid: 9 år.
Yderligere likviditet 466.000,- kr efter 15 år
og 1.300.000,- kr efter 25 år.

Tilbagebetalingstid: 10 år.
Yderligere likviditet 117.000,- kr efter 15 år
og 389.000,- kr efter 25 år.

Tilbagebetalingstid: 7 år.
Yderligere likviditet 277.000,- kr efter 15 år
og 789.000,- kr efter 25 år.

Tilbagebetalingstid: 10 år.
Yderligere likviditet 599.000,- kr efter 15 år og
2.300.000,- kr efter 25 år.

I denne kategori samler vi alle virksomheder, der
er FRITAGET for moms
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Denne type virksomhed er f.eks: banker, fysioterapeuter, læger, tandlæger,
dagblade, persontransport, privatskoler og forsikringsselskaber.
Der bruges nettoafregning i samtlige år.

Bankfilial med 13 ansatte

Forbrug i dagtimerne

Total forbrug

Lægehus med 10 ansatte

Privatskole med 187 elever

Produktion

Forsikringsfirma med 30 ansatte
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Jævnt forbrug dog mindst om sommeren, hvor behovet
for belysning er mindst.
Årligt el-forbrug: 51.000 kWh heraf 38.000 kWh i
dagtimerne.

Kinnan anbefaler et 43 kWp anlæg
med en produktion på 39.500 kWh - hvor det er muligt
at opnå et egetforbrug på 75%. 100% selvfinansieret.
Anlægspris 510.000,- kr. incl. moms / 294 kvm tag.
Tagtype: tegl.
Tilbagebetalingstid: 6,5 år.
Yderligere likviditet 449.476,- kr efter 15 år
og 1.011.309,- kr efter 25 år.

1000

200
0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Udpræget lavt forbrug i sommermånederne, hvor
skoler er lukket for elever.
Resten af året følger forbruget behovet for belysning.
Årligt el-forbrug: 61.000 kWh heraf 33.000 kWh i
dagtimerne.
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Forbruget følger primært behovet for belysning, som
naturligt er mindst om sommeren og størst om vinteren.
Årligt el-forbrug: 20.000 kWh heraf 16.000 kWh i
dagtimerne.

Kinnan anbefaler et 22 kWp anlæg
med en produktion på 20.240 kWh. - hvor det er muligt
at opnå et egetforbrug på 55%.
Fremmedfinansieret til 5% p.a.
Anlægspris 220.000,- kr. incl. moms / 150 kvm tag.
Tagtype: eternit.

Kinnan anbefaler et 14,4 kWp anlæg
med en produktion på 13.250 kWh. - hvor det er muligt
at opnå et egetforbrug på 80%.
Fremmedfinansieret til 5% p.a.
Anlægspris 162.500,- kr. incl. moms / 98 kvm tag.
Tagtype: eternit.

Tilbagebetalingstid: 7 år.
Yderligere likviditet 175.000 ,- kr efter 15 år
og 407.000 ,- kr efter 25 år.

Tilbagebetalingstid: 7 år.
Yderligere likviditet 139.000,- kr efter 15 år
og 337.000 ,- kr efter 25 år.
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Har størst arbejdsbelastning udenfor sommersæsonen.
Årligt el-forbrug: 56.700 kWh heraf 48.200 kWh i
dagtimerne.

Kinnan anbefaler et 30 kWp anlæg
med en produktion på 27.600 kWh. - hvor det er muligt
at opnå et egetforbrug på 85%. 100% selvfinaniseret.
Anlægspris 356.000,- kr. incl. moms / 205 kvm tag.
Tagtype: tegl.
Tilbagebetalingstid: 7 år.
Yderligere likviditet 290.000 ,- kr efter 15 år
og 722.000,- kr efter 25 år.

I denne kategori samler vi de private boliger
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Det gælder både helårsboliger og sommerhuse, kolonihaver m.m. Bortset fra
et attraktivt håndværkerfradrag i forbindelse med montagen, er det vigtigste
at holde fokus på at bruge mest mulig strøm, når den produceres.

Enfamiliehus med 2 voksne
efterlønnere

Familie med 2 udearbejdende
voksne + 2 skolesøgende børn

400

Forbrug i dagtimerne

Total forbrug

Familie med 2 voksne
heraf én hjemmegående + 3
skolesøgende børn

Storfamilien
med 2 udearbejdende voksne,
4 børn og 1 varmepumpe
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Produktion
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Har mulighed for til stadighed at lægge sit forbrug i
dagtimerne. Derfor et relativt jævnt forbrug, der dog er
lavest om sommeren.
Årligt el-forbrug: 3.600 kWh heraf 2.100 kWh i
dagtimerne.
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Forbruget følger primært behovet for belysning, som
naturligt er mindst om sommeren og størst om vinteren.
Årligt el-forbrug: 5.200 kWh heraf 2.080 kWh i
dagtimerne.

Kinnan anbefaler et 2 kWp anlæg
med en produktion på 1.840 kWh. - hvor det er
muligt at opnå et egetforbrug på 60%, da begge
er hjemmegående. Anlægspris 40.000,- kr.
incl. moms/ 14 kvm tag.
Tagtype: eternit.

Kinnan anbefaler et 3,4 kWp anlæg
med en produktion på 3.128 kWh. - hvor det kun er
muligt at opnå et egetforbrug på 40%, da alle er væk
i dagtimerne. Anlægspris 51.000,- kr.
incl. moms/ 23 kvm tag.
Tagtype: eternit.

Tilbagebetalingstid: 10 år.
100% selvfinansieret
Yderligere likviditet 12.500,- kr efter 15 år
og 43.000,- kr efter 25 år.

Tilbagebetalingstid: 11 år ved fremmedfinansieret til
5% p.a.
Yderligere likviditet 13.000,- kr efter 15 år
og 53.000,- kr efter 25 år.
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Har mulighed for i nogen grad at lægge sit forbrug i
dagtimerne. Derfor et relativt jævnt forbrug, der dog er
lavest om sommeren.
Årligt el-forbrug: 6.000 kWh heraf 3.300 kWh i
dagtimerne.

Kinnan anbefaler også her et 3,4 kWp anlæg
med en produktion på 3.128 kWh. - men her er det
muligt at opnå et egetforbrug på 55%, da én er
hjemmegående. Anlægspris 51.000,- kr.
incl. moms / 23 kvm tag.
Tagtype: tegl.
Tilbagebetalingstid: 9 år ved fremmedfinansieret
til 5% p.a.
Yderligere likviditet 23.800,- kr efter 15 år
og 75.000,- kr efter 25 år.
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Jævnt forbrug dog mindst om sommeren, hvor behovet
for belysning er mindst.
Kurven er mere markant end andre kundetyper med
lignende kurver pga. varmepumpens elforbrug.
Årligt el-forbrug: 14.000 kWh heraf 8.400 kWh i
dagtimerne.
Kinnan anbefaler et 6 kWp anlæg
med en produktion på 5.520 kWh. - hvor det er muligt
at opnå et egetforbrug på 60% pga. varmepumpen.
Anlægspris 80.000,- kr. incl. moms / 41 kvm tag.
Tagtype: eternit.
Tilbagebetalingstid: 8 år ved fremmedfinansieret
til 5% p.a.
Yderligere likviditet 59.000,- kr efter 15 år
og 157.000,- kr efter 25 år, hvoraf en del er
besparelser på varmeregningen.

Lad Kinnan-konsulenten
finde det optimale anlæg
til din virksomhed og bolig
Der findes ingen ”patentløsninger” på det optimale solcelleanlæg efter regeringen har
lavet nye regler, men der findes en række ”værktøjer”, der kan være med til at optimere
et anlæg til det forbrug, man har i øjeblikket. Derfor skal man indledningsvis kortlægge
sit nuværende forbrug så godt som overhovedet muligt. Fordelt på standbyforbrug og
variabelt forbrug fordelt på dage, uger og måneder over et helt år.
Afhængig af den tagflade, der er til rådighed, og det beløb der kan afsættes til
egenfinansiering, kan Kinnan-konsulenten optimere anlæg til samtlige kategorier
ud fra et ønske om hutigst mulig tilbagebetalingstid og maksimalt afkast efter
10, 15 og 25 år.
Hos KINNAN gi’r vi 10 års garanti på alle solcelleanlæg.
Når du vælger DanmarksPaneler som din nye energikilde, monterer og leverer
vi med 10 år garanti på paneler, inverter, beslag og montering. Det betyder,
at der typisk er fuld garanti i hele tilbagebetalingsperioden og dermed er du
garanteret, at anlægget tjener sig selv hjem i garantiperioden.

”Det med småt”
I denne brochure findes en række regneeksempler, og her kan du se,
hvilke forudsætninger der ligger til grund for disse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der regnes med polykrystallinske paneler med effekt på 240Wp
Ét panel optager 1,6 kvm og 2,4 kWp kræver derfor 16 kvm tagareal
Prisen for en købt kWh er 2.20 kr. (Der er udsving fra selskab til selskab)
Ved 100% lånefinansiering regnes med 5% p.a. i renter
Ved 50% lånefinansiering regnes med 2,5% p.a. i renter
Ved fuld egenfinansiering regnes med 0% p.a. i renter
Årligt fald i produktion af strøm: 0,75%
Årlig stigning i elpris: 2%
Alle øvrige priser er hentet fra de gældende regler pr. 1. april 2013

Forhandler/Autoriseret installatør af DanmarksPaneler:

Dalsagervej 25, 8250 Egå
Tlf. +45 8617 8700
info@kinnan.dk
www.danmarkspaneler.dk

RedaktionsGruppen.dk

Garantien omfatter hele systemet, og sker der nedbrud i garantiperioden,
dækker garantien.

