
Solcelleanlæg som investering 

 

 
 

Når du køber dit solcelleanlæg hos Wellmore regner vi alle afgørende faktorer ud sammen 

med dig. 

 

I vores rådgivning af dig lægger vi vægt på at så mange spørgsmål som muligt bliver besvaret, 

sådan at du føler dig sikker i dit valg af solcelleanlægs leverandør, inden du afgiver ordren.  

Den grundige tekst er lavet for at giver dig ro i sindet, sådan du kan nyde din investering i 

solcelleanlægget i mange år frem. 

 

Sammen med dig afklarer vi dine aktuelle behov og dimensionerer solcelleanlægget derefter, 

men også din økonomi, og de muligheder der nu er til stede på din ejendom gennemgår vi 

sammen.  

Du får sammen med os klarhed over hvordan din økonomi vil udvikle sig i forhold til et 

optimalt placeret solcelleanlæg, samt hvilke muligheder der er finansieringsmæssigt, men 

også afskrivningsmæssigt. 

 

Vores rådgivningspakke er konstrueret, således vi sammen med dig belyser følgende punkter: 

 

- Behovs analyse(Dit el forbrug)! 

- Sammen gennemgår vi hvilke muligheder for opsætning af solcelleanlæg der er på din bolig! 

- Dimensionering af solcelleanlægget! 

- Forklaring på dimensioneringen! 

- Forventet årlig produktion fra solcellerne! 

- Tilbud kalkulation! 

- Tilbagebetalings tid udregnes ud fra følgende parametre: 

 Den producerede solcelle strøm kontra dit forbrug 

 Finansiering 

 Skattefradrag 

 Fremskrivning af el priser(ud fra fælles forventninger) 

 Evt. tab og yderlige omkostninger belyst 

- Fremlæggelse af tilbud! 



 

 

Er solcelle anlæg rentabelt? 

 

Ja! Det er det helt sikkert! 

Foruden de skattemæssige afskrivninger man i dag kan få på solcelleanlæg, bliver man heller 

ikke beskattet af den gevinst der opstår ved stigende strømpriser. Alle andre investeringer, 

bliver ellers typisk beskattet, men ikke gevinsten fra  solcelle anlæg.  

Man kan jo prøve og se om banken kan give samme fordelagtige vilkår! 

Ens leveomkostninger bliver kraftigt nedsat, da man nu selv producerer den nødvendige 

strøm til sin husholdning, og på den måde slipper for at købe af el værket, og den investering 

vil man kunne nyde gavn af mange år frem.  

Og så har man slet ikke taget den automatiske reducering af udledningen af CO2 med, man 

bidrager med, så man kan sove med en god ”grøn” samvittighed. 

 

De mange muligheder for opsætning af solcelle anlæg: 

 

I dag har solcelle anlæg vundet indpas hos mange danske husejere og generelt hos Dansk 

Byggeri.  

Dette er sket i takt med at der er kommet større fokus på energi forbrug, og 

energiberegninger, og samt betydeligt billigere solcelleanlæg, men også samtidigt med at 

mulighederne indenfor opsætning af solceller har udviklet sig.  

I dag sælger Wellmore hovedsagligt Vores Wellmore Black Solar, Monokrystalinske sorte 

solcelle paneler, som passer godt til det danske byggeri. Disse er mulige at sætte på taget, 

integrere i tagfladen eller på/i facader eller på diskrete, men pæne stativer, til opsætning på 

flade tage eller på jorden. Desuden så har vi stativer og beslag der passer til alle typer 

montage fra tagbaserede anlæg, facader og anlæg stående på jorden, og alt sammen udført i 

gennemtestede kvalitets materialer, men også med et diskret og pænt udseende.  

Wellmore anlæg monteres alle med Click-Fit beslag fra Hollandske Esdech B/V. Dette 

patenterede solcelle montage system sparer op til 40% af montage tiden og er hovedårsagen 

til Wellmore A/S billige montage priser. 

 

Solceller kan derfor i dag opsættes stort set alle steder såfremt pladsen er der. Placeringer i 

andre retninger end mod stik syd, kan sagtens lade sig gøre, dog med lidt mindre ydelse 

afhængig af orientering. 

 

Solcelle prisudvikling: 

 

Danskerne har i nogle år set solcelle priser i et kraftigt fald, dette har fået mange til at vente 

med at investere, da de ville følge den videre udvikling. 

Efter det tyske marked stoppede med deres favorable ordninger, til støtte for udbredelsen af 

solcelle anlæg, har vi i Danmark nydt godt af yderligt kraftigt fald i solcelle priserne, da 

producenter mv. ledte efter aftagere til solcelle anlæggene, som de før afsatte til bl.a. det tyske 

marked. Nu ser det desværre ud til at vi kan forvente stigende priser, da Tyskland har fået 

indført den gunstige ordning igen, og eftersom Franske, Belgiske og andre europæiske 

markeder er begyndt at aftage solcelle anlæg, i stigende hastighed, kan vi se frem til stigende 

solcelle priser, da producenterne simpelthen kan få svært ved at følge med.  

 



Dette er dog ikke ensbetydende med at det ikke kan svare sig at investere i solcelle anlæg, da 

det stadig er en lukrativ forretning med et bedre og mere sikkert afkast, end mange andre 

investeringer 

 

Solceller er gået fra at være forbeholdt få håbefulde entusiaster, til at være hvermandseje.  

Efterhånden er investeringsmuligheden gået op for den almindelige danske familie, i en tid 

hvor disse ikke er nemme at finde, uden usikkerhed, har man her en mulighed for at investere 

i sin økonomiske fremtid, med ”grøn” samvittighed.  

 

Hvornår på året kan det så bedst svare sig at sætte solcelle anlæg op: 

 

Det kan det faktisk hele året. Rent økonomisk kan det ikke svare sig at vente.  

Hos Wellmore monterer vi solceller året rundt, så længe det er til for vejrliget, uanset sæson. 

Dette kan lade sig gøre, da vores installatører og montører er rutineret i montagen, og takket 

være de beslag typer vi sælger i dag (Click-Fit), der reducerer montagetiden og derved også 

montageudgifterne.   

Da solcelleanlæg producerer el i mere eller mindre grad hele året, også når det er overskyet, 

vil man kunne opnå besparelser, fra det øjeblik man monterer sit solcelle anlæg, og det 

samme med afskrivningerne, som gælder fra den dag anlægget er meldt klar.  

Så fordommene om at man kun kan montere solcelleanlæg om sommeren, holder helt enkelt 

ikke længere, da solcelle anlægget gerne skal være klar til den sæson, hvor den højeste 

strømproduktion foregår, hvilket vil sige forår og sommer. Så jo før man sætter et solcelle 

anlæg op, jo før får man glæde af sin egen el produktion! Ganske enkelt. 

 

Finansiering af solcelle anlæg: 

 

Banker og finansieringsselskaberne er efter nogle sløve år begyndt at øjne mulighederne for 

finansiering af solcelle anlæg, og vedvarende energi i det hele taget.  

Man kan ud fra relative simple regnestykker godtgøre at en husstands rådighedsbeløb stiger, 

ved investering af solcelle anlæg.  

Investering af solcelle anlæg er en af de få investeringer hvor man kan godtgøre, at man får et 

større rådighedsbeløb, hvilket jo stiller en husstand i et mere positivt lys som låntager, end 

med som mange andre investeringer, hvor man skal retfærdiggøre at rådighedsbeløbet bliver 

mindre mod en senere gevinst.  

Ja der er endda fremsynede banker (bl.a. Spar Nord)  som har lavet beregningskemaer for 

finansiering af solcelle anlæggene, da det også er gået op for dem, at dette er et område, hvor 

man med en meget lille risiko kan investere sine penge, men med stort afkast.  

Nykredit har lukrativ finansiering på realkredit vilkår. Wellmore A/S er gerne behjælpelig 

med at finde finansiering af dit nye solcelle anlæg  Det har vi jo en hvis interesse i. 

 

 

 

Fremme hussalg med solcelle anlæg: 

 

I dag hvor ejendomsmarkedet står i ”stampe” og mange huse har ekstremt mange 

”liggedage”, evt. år inden de bliver solgt, og det endda med klækkelige rabatter, vil man 

kunne få sit hus til at skille sig ud fra mængden, ved at investere i et solcelle anlæg.  



For en investering på 100.000-150.000kr vil man overfor kommende købere kunne reklamere 

med skattefradrag på op til 30.000kr det første år, samt fradrag i mange år frem. Derudover 

kommer den årlige strømbesparelse, samt den grønne profil, huset ville have.  

Og det alt sammen for en investering til 100.000-150.000kr i en tid hvor husene bliver solgt 

med betydeligt større pris afslag.  

Der er kunder der har ”fået lov” at låne flere hundredtusinder kroner ekstra, ved køb af lav 

energi huse, end de normalt ville have kunnet med deres rådighedsbeløb. 

Ja hvilket hus vil man selv helst købe, det med den økonomiske gevinst, eller det uden! 

  

Når bankerne skal lægge budget for huslånene, så skulle det undre, hvis de ikke også kan se 

fordelene ved et solcelle anlæg, og dermed et højere rådighedsbeløb, i mange år frem.  

 

Så hvis man kan sælge et hus med stort skattefradrag samt kraftig reduceret strøm 

forbrug/omkostninger, hvorfor skulle man så vælge et uden denne gevinst.   

Dette vil helt klart adskille huset fra andre på markedet, på den gode måde, og være en rigtig 

god forretning, for både køber og sælger. 

 

Køb hus med solceller: 

 

Man kan også vende det den anden vej rundt, hvis man har fået øje på drømmehuset, så kan 

man muligvis få forhandlet et solcelle anlæg med i købet, i stedet for en kontant rabatpris. 

Dette er en noget mere håndgribelig rabat, end en rabatpris sat efter en vurdering af huset, 

ud fra en masse værdier, som kan være meget omskiftelige efter tiderne.  

 

Huset skal bare have muligheden for opsætning af et solcelle anlæg på taget, eller et sted på 

ejendommen, helst vendt mod syd, men man kan også opnå besparelser med et anlæg vendt 

mod øst eller vest. På den måde så får man et skattemæssigt fradrag, og en kraftig besparelse 

på strømregningen med i købet mange år frem, hvilket nok kan have betydning for en nybagt 

husejere, med en masse strømslugende apparater i hele husstanden, samt stigende 

strømpriser år efter år. 

 

Så hvad kan man konkludere: 

 

Så hvorfor vente, kontakt Wellmore A/S og få et uforpligtende tilbud på et solcelle anlæg 

”skræddersyet” til din husstand.  

Invester i din families økonomiske fremtid, og slip fri af el regningerne de næste 30 år frem! 

 

 

  

 


