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Introduktion 
 
Solenergi er en naturlig og ren energikilde som har været anvendt gennem en 

lang årrække, men de sidste fem år er udbredelsen af solcelle anlæg øget 

markant. En af de væsentligste årsager er at vedvarende energi har fået stor 

politisk og folkelig bevågenhed. Dels rækker forsyningen af fossile 

brændstoffer kun nogle få årtier frem, og dels er CO2 forurening meget 

skadelig for miljøet.  

En stor del af CO2 udledning stammer fra produktion af elektricitet (kulfyrede 

kraftværker bidrager med 25% af alt kuldioxid udledning i verden). Foruden 

atomkræftværker, med deres åbenbare risici, findes der i dag to hoved-

alternativer: vindenergi og solenergi. Mens vindmøller er forholdsvis udbredte, 

ekspanderer solenergi hastigt. Bl.a. da solens stråling er mere pålidelig og 

forudsigelig end vinden.  

Hver eneste time rammer solens stråler på jorden med så meget energi, at 

den kunne dække et helt års total forbrug for hele verden. Ved hjælp af 

solcellepaneler, kunne denne ubegrænsede og ren energiressource bruges til 

generering af ren elektricitet.  

Hvis solceller dækkede de 

sorte små cirkelskiver på 

billedet til venstre, kunne hele 

jordens energibehov dækkes.  
 

International Energy Agency 

(IEA) har kalkuleret at det er 

nok med kun 4% af verdens 

meget tørre ørkenområder. 

Andre velegnede arealer kan 

bruges: tage, bygningers 

facader, og ubrugte 

landområder.  

 
Figur 1 Solenergi dækning af verdens behov 
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EU har vedtaget i 2007 at minimere CO2 udslippet med 20% frem til 2020, 

ved at 20% af energien skal komme fra vedvarende energi. De enkelte 

medlemslande har efterfølgende udviklet egne handlingsplaner med 

individuelle mål, og flere EU-lande har vedtaget faste afregningspriser en lang 

årrække frem i tiden for at stimulere etableringen af nye vedvarende 

energianlæg, herunder specifikt solcelle anlæg.  

Solenergiens industri vokser hurtigt, og der åbner sig muligheder for 

investering for private, selskaber og pensionskasser i solcelle anlæg. 

Markedet findes netop fordi der etableres diverse subsidier, nogle af dem 

meget gavmilde. Ifølge Bloomberg forventes markedet for solcelle energi til at 

vokse op med 10,5 Gigawatt af nye solceller i 2010, fra et niveau på 1,7 GW i 

2006.  

I Danmark er der stor fokus på vindenergi, og da der ikke findes reelle 

subsidier på solceller, er brugen af denne type energi overladt til formuende 

idealister.  

Dog kan danske investorer forene glæden ved bidrag til ren energi, med stor 

og forholdsvis sikker afkast. Selve solcelle anlæggene oprettes i mere solrige 

breddegræder, som Spanien, Italien, Frankrig, Tyskland (som sammen med 

Japan og USA huser 90% af verdens solcelle anlæg).  

Investering og finansiering af solcelle anlæg kan foregå på forskellige måder, 

som beskrives nedenfor. Investorerne skal forstå de forskellige juridiske og 

økonomiske fordele og ulemper, og finde projekter som passer netop til deres 

profil.  

Som hovedregel kræver investering i solcelle projekter en engangsudgift ved 

oprettelsen, hvorefter der forventes en jævn strøm af indtægter de kommende 

20 – 25 år.  
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Problemformulering 
 
 
Produktion af elektricitet ved hjælp af solcellepaneler er stadig meget dyrere 

end ved traditionel brug af fossile brændstoffer, selvom prisforskellen falder år 

for år. Dels stiger prisen på fossile brændstoffer, og dels er der store 

teknologiske fremskridt og øget konkurrence på solcelle området. 

For at fremme oprettelsen af solcelleparker tilbyder mange lande forskellige 

former for subsidier. Disse støtteordninger gør investeringer i solenergi særlig 

attraktive. Et stort antal solcelleparker oprettes i disse år i forskellige lande, 

finansieret både af private og institutionelle investorer. 

En dansk investor kan investere i solcelle anlæg, i andre og mere solrige 

egne af verden, hvor der også findes økonomiske incitamenter.  

Denne opgave ønsker at belyse komplekset omkring investering i solenergi.  

Hvorfor er solenergi projekter interessante og rentable for danske investorer?  

Hvad består et typisk projekt af? Hvad er udbyderens forpligtelser?  

Opgaven vil beskrive de overvejelser som en dansk investor i solenergiprojekt 

bør foretage sig, hvilke muligheder investoren har. Hvilke selskabsformer 

passer til de forskellige investortyper?  

Hvilket afkast kan investoren forvente, og hvilke garantier kan man få? 

Opgaven gennemgår finansieringsformer, støtte og vilkår, muligheder og 

risici, skattepolitikken, fordele og ulemper, investeringshorisont og 

forventninger.   
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Solenergi 
 
Solenergi udnyttes på forskellige måder. Nedenfor en kort gennemgang af 

forskellige metoder for udvinding af solenergi: Solvarmeanlæg, 

Luftsolfangeranlæg, Termisk solkraft-værk (parabolisk trug og solkraft tårn), 

og solcelle anlæg.  

Denne opgave fokuserer på investeringer i solcelle anlæg, som er de mest 

relevante for danske investorer.  

Solvarmeanlæg  

En enkelt form er udnyttelsen af solenergi til at varme vand i 

husholdningen. Ved hjælp af sortmalede, varmeabsorberende 

solvarmepaneler oppe på taget, omdanner anlægget solens energi til termisk 

energi (varme), som transporteres ind i huset med den cirkulerende væske i 

anlægget. Solvarmeanlæggene bruges som regel til opvarmning af huse eller 

til opvarmning af brugsvand. I Danmark er der oprettet ca. 40.000 

solvarmeanlæg. Hertil kommer godt 50.000 m² solfangere installeret i 

forbindelse med fjernvarmeværker.  

 

                      

                        
                       Figur 2 Solvarme virkemåde                            Figur 3 Solvarme anlæg 

 

 

Luftsolfangeranlæg 
 
En type solvarmeanlæg, som bruger teknologien fra et solvarmepanel i 

kombination med en strømproducerende solcelle. Luftsolfangeren har ikke 

noget væskekredsløb og er baseret på indblæsning af varm luft i bygningen. 
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Når solen skinner – også når det er skyet – bliver luften inde i Luftsolfangeren 

varm, og ventilatoren blæser varm og tør luft ind i bygningen, med affugtning, 

ventilation og bedre indeklima som resultat.  Samtidig leverer luftsolfangeren 

et gratis varmetilskud. Den strømproducerende solcelle inde i luftsolfanger-

panelet driver en ventilator og denne type anlæg skal normalt ikke tilsluttes 

elnettet. 

 
 

                      
 

                  Figur 4 Luftsolfangeranlæg virkemåde             Figur 5 Luftsolfangeranlæg 
 
 

Termisk solkraft-værk 
 
Med dette system forvandles solenergien til varme vha. solfangere, og 

derefter bruger man varmen til at producere damp, som drejer en turbine der 

producerer elektricitet. De fleste meget store solkraftværker bruger denne 

metode i dag.   

Der findes forskellige typer, men de mest udbredte er: 

Parabolisk trug 

 
Disse anlæg benytter en buet, spejlet trug, som reflekterer den direkte 

radiation af solen på et glasrør, der indeholder væske, og er placeret i 

fokuspunktet for det reflekterede lys. Den paraboliske form medfører at selv 

når solen bevæger sig i løbet af dagen, fastholdes samme fokuspunktet for 

strålerne. Desuden er glasrørene lagt langs hele de paraboliske spejle, og 

dermed udnyttes hele solens energi selv når solen ændrer banen i løbet af de 

forskellige årstider: fokuspunktet flytter sig bare til andet sted på samme 
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glasrør. En sådan parabolisk design kræver ikke flytning af spejlene for at 

følge solen. 

                                      
 

           Figur 6 Parabolisk trug virkemåde                                        Figur 7 Parabolisk trug 

Solkraft tårn – Power Tower 

 
Disse anlæg bruger et stort antal flade, bevægelige spejle, til at fokusere 

solens stråler på et modtager tårn. Inde i tårnet bliver luften (eller smeltet salt) 

opvarmet til mellem 500 og 1100 grader1, og den varme luft aktiverer en 

turbine der producerer elektricitet. Spejlene kontrolleres og flyttes automatisk 

vha. computere, således at strålerne altid peger fokuseret på tårnet.  

Sol tårne opnår højere temperaturer end parabolisk trug, og dermed er 

elproduktionen mere effektiv. Ved brug af smeltet salt er det endvidere muligt 

at gemme solens varme til natten, og dermed have konstant elproduktion dag 

og nat. At gemme overskydende energi er ellers et endnu uløst problem: der 

findes ikke mange gode metoder til at opbevare store mængder energi på.   

Solkraft tårne er den foretrukne anlæg ved produktion af store mængder 

elektricitet. 

         
 
  Figur 8 Solkraft tårne 

                                                
1 Greenpeace International, 2009, Concentrating Solar Power – Global Outlook 2009 
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Solcelle anlæg 

 
Energien fra solens stråler opfanges af solcelle paneler, som konverterer 

energien til DC-strøm uden nogen emissioner. Derefter konverteres 

strømmen vha. af invertere fra DC-strøm til AC-strøm, og strømmen sendes 

videre ind til det offentlige el-net. 

En solcelle (kaldes på engelsk Photovoltaic cell, eller PV) omsætter lysets 

stråling til elektricitet vha. den såkaldt fotoelektriske effekt. Selve processen 

blev opfundet i det 19. århundrede, og bygger i dag på samme principper: det 

centrale element i en solcelle er et til to lag af typisk silicium, der har den 

egenskab, at det genererer elektriske udladninger ved påvirkning af solstråler. 

Energien fra overskyet himmel svarer til 30% af energien fra en skyfri himmel. 

De elektriske udladninger fra hver enkelt celle er små, og mange solceller 

forbindes til større enheder (moduler/paneler), der indkapsles bag en 

glasoverflade. Solcelleanlæg er karakteriseret ved deres modulære 

opbygning. Panelerne kobles sammen for at give anlægget den ønskede 

strømstyrke og spænding. 

Omsætning fra lys til elektricitet sker helt uden bevægelige dele. 

Solceller findes som: monokrystallinske, polykrystallinske og 

tyndfilmssolceller.  

De mest effektive, men tilsvarende mest omkostningsfulde, er 

monokrystallinske solceller. Disse har en udnyttelsesgrad af solens energi på 

ca. 16%, og bruges i dag på ca. 30% af alle verdens installationer. De andre 

typer har lavere udnyttelsesgrad, men er billigere at fremstille. Valg af solcelle 

type afhænger af det individuelle solcelle-anlæg, og afgøres mest ud fra en 

økonomisk, pladskrav og holdbarheds betragtninger.  

Med tiden bliver operative solceller mindre effektive. Undersøgelser af gamle 

solceller viser, at efter 20 år producerer de ca. 20% mindre strøm. 
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Vekselrettere - invertere: For at kunne levere strømmen til det offentlige el-

net, skal strømmen igennem et par processer. Solcellerne producerer 

jævnstrøm og denne omdannes til vekselstrøm, inden den kan afsættes på el-

nettet. Dette sker gennem en såkaldt inverter, hvorefter strømmen 

optransformeres via en transformer til det rigtige spændingsniveau. 

Inverteren sammen med transformeren er vigtige hovedkomponenter, som er 

vitale for anlæggets drift. Desuden bruges stativer, forankring, ledninger, etc.  

Der skelnes mellem anlæg der monteres på tage, og større anlæg som 

monteres på landjorden, som skildres senere. 

 

 

                 
                                                    1. solar panels 2. inverter 3. breaker box 4. home power 

                                                        and appliances  5. meter 6. utility power grid. 
 

 
Figur 9 Solcelle virkemåde, tagintegreret solpanel, solcelle moduler 
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Projekter - solcelle anlæg 

Udvikling, trends, udbredelse 

Båret på politisk og økonomisk velvilje, er udbredelsen af solcelle anlæg på 

hastig fremmarch i mange lande.  

EU har meddelt i marts 2007, at i 2020 forventes 20% af energien i Europa at 

være baseret på vedvarende energi2. I september 2008 meddelte European 

Photovoltaic Industry 

Association (EPIA), at 

målet for 2020 bliver at 

den producerede 

elektricitet fra sollys 

bidrager med 12%3 til 

det samlede elforbrug i 

Europa. Dette svarer til 

390 GWp produceret 

af solcellesystemer i 

Europa. 
                

             Figur 10 Historisk udvikling af global kumulativ PV  
                              energi installeret pr. region 

 

I slutning af 2008 var der installeret 15 GW (giga watt = 1000 mega watt) PV 

globalt. Europa fører med 9 GW, hvoraf alene tyskland har 5,3 GW installeret. 

Kina satser stort på solenergi, og har bl.a. underskrevet en aftale om 

installering af et gigantisk 2 GW anlæg – samme ydelse som et atom-

kraftværk - i 20194. Kina er verdens største producent af solcelle moduler. 

                                                
2 Angela Merkel, Tysklands forbundskansler: “EUs medlemslande har vedtaget, at 20 procent af EUs 
samlede energiforbrug i 2020 skal komme fra vedvarende energikilder. Dette er ekstremt vigtigt for 
hele menneskeheden. For at mindske den globale opvarmning med 2 °C må vi træffe de nødvendige 
foranstaltninger, så vi undgår en potentiel menneskelig katastrofe.” samt 
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/l27065_da.htm 
3 EPIA Annual report 2009, side 11 
4 http://www.nytimes.com/2009/09/09/business/energy-environment/09solar.html 
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EPIA har regnet på den forventede udbredelse af solenergi i alle verdens 

regioner frem til 2013. Ved fortsat politisk support forventer EPIA at markedet 

vokser således:  

 

 

EU stiger fra 4,5 GW i 2008 

til 11 GW i 2013.  US går 

fra 0,3 GW til 4.5 GW, 

Japan fra 0,23 GW til 1.7 

GW, og resten af verden 

(inkl. Kina og Sydkorea) vil 

stige fra 0,5 GW til 5 GW i 

20135.  Alene i Tyskland er 

der installeret 60% mere 

solenergi i 2009 end året 

før6. 

 
         Figur 11 Global årlig PV indførelse, forventning pr. region  
                            (ved fortsat politisk støtte scenario) 

 

Jo mere solen stråler, jo mere elektricitet kan produceres. I Europa kan man 

producere i gennemsnit 1000 kWh pr kvadratmeter, sammenlignet med 1800 

kWh i ørkenområder7.  Der findes flere tilgængelige værktøjer til at beregne 

det forventede antal soltimer pr. år, samt solens styrke måned for måned, for 

hvert punkt på kloden8. Disse beregninger, efter yderligere gennemgang af 

specialister, bliver betragtet som sikre med maksimal afvigelse på 5% (set i 

forhold til vindenergi hvor afvigelsen er på 20%). Alle beregninger på fremtidig 

el produktion er baseret på disse endelige forventede radiationsstrålings tal – 

og det er normalt, og ikke særligt dyrt, at forsikre sig mod svigtende solskin.  

                                                
5 Global Market outlook for Photovoltaics until 2013, EPIA, side 13  
6 http://www.photon-international.com/newsletter/document/22616.pdf 
7  Solar Generation V – 2008, side 14 
8 Bl.a. RETScreen værktøj, http://www.retscreen.net/ang/home.php 
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Solcelle (PV) modulerne bidrager med ca. 50% til de totale udgifter ved 

oprettelsen af solcelle anlæg. Tidligere blev solceller kun brugt på få og 

utilgængelige steder (f.eks. i rummet, i ørkenen), pga. deres høj pris. Men nu 

kobles anlæggene til elnettet, og producerer elektricitet på kommercielle 

vilkår. Det er stadig dyrere at producere elektricitet med solceller, da prisen 

pr. kWh (”Kilo Watt Hour”, en betegnelse for energimængde) produceret med 

brændstof, kul eller med atomkraft er lavere.  

 

Prisen på PV modulerne falder i gennemsnit med 8% pr. år, og bliver halveret 

hver ottende år9. Samtidigt stiger prisen på brændstof og kul, således at 

solenergi bliver mere og 

mere konkurrence-

dygtig. Der forskes 

intens i PV teknologi, og 

der er god grund til at 

forvente fortsat prisfald 

de kommende år. 
 
 
 

 
 
Figur 12 PhotoVoltaic modul pris siden 1970 ($/W) 

 

Støtte og incitamenter 
 

Der eksisterer et stort, folkeligt ønske om udbredelse af vedvarende energi i 

mange lande. Dette ønske nærer politiske beslutninger om at fremme 

oprettelsen af solcelle anlæg. Eftersom elektricitet, som produceres af 

solcelle, endnu ikke kan konkurrere på markedsvilkår, er der behov for 

støtteordninger af forskellige art. En række lande er aktive med incitamenter. 

Danmark er ikke et af disse lande. 

                                                
9  Set for 2020, executive summary, EPIA og A.T. Kearny, side 5 
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Tidligere blev tilskuddet tildelt direkte ved selve oprettelsen af solcelle 

anlægget, men erfaringerne var blandet, da én gang tilskud ikke førte til 

opførelse af robuste, langtids holdbare anlæg.  

De sidste år har hoved incitamentet fået en anden form, kaldet FIT (Feed-In 

Tarrif – betaling for hver produceret kWh). Denne type støtte eksisterer i over 

40 lande10. Landene og de centrale el-selskaber forpligter sig til: 

a. at tage imod alt det aftalte producerede elektricitet  

b. at betale høj, fast pris for hver kWh produceret 

c. aftalerne gælder et fastaftalt antal år, typisk 20 – 25 år frem, som er 

den projekterede levetid for solcelle anlæg  

På denne måde er det i entreprenørens interesse at sikre produktion af så 

meget elektricitet som muligt, og at sørge for vedligeholdelsen og 

holdbarheden af anlægget. 

Hvert land har sine specifikke former for støtte. Forskellige Feed-In Tarrif 

ordninger er baseret på størrelsen af anlægget, der er forskellige FIT for tag-

integrerede anlæg og landsmonterede, FIT kan være inflationssikret, FIT 

forpligtelsen varer bestemt antal år, etc. Desuden ændres betingelser for nye 

aftaler jævnligt, hvad påvirker strømmen af nye projekter til det enkelte land; 

mens Spanien var meget populær i 2008, så blev Italien til det foretrukne land 

i 2009.  

FIT er en af de vigtigste årsager til den store udbredelse af PV systemer i 

Tyskland, et land der ikke er særligt solskins rigt – omend der findes andre 

årsager, som beskrevet senere. 

Nye FIT aftaler er faldende i mange lande, i takt med faldene solcelle priser. I 

Frankrig falder FIT med 24% i år, i Tyskland falder FIT mellem 14 -25% i år, 

og i Italien er der forslag om at nedbringe FIT med 20% i 2011. Allerede 

indgåede aftaler påvirkes naturligvis ikke. 
                                                
10 Feed-in Tariff Policy, National renewable energy laboratory, side 6  
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2010 FIT i europæiske lande11  

 
EU Lande FIT 

(€/kWh) 

EU Lande FIT 

(€/kWh) 

EU Lande FIT 

(€/kWh) 

Østrig  0.29-0.46  Cypern 0.34  Estland  0.051  

Bulgarien 0.34-0.38  Tjekkiet  0.455  Tyskland  0.29-0.55  

Grækerland 0.55  Italien 0.36-0.44  Holland  0.46-0.58  

Ungarn 0.097  Luxembourg  0.28-0.56  Portugal  0.31-0.45  

Slovakiet  0.27  Slovenien  0.26-0.41  Spanien  0.32-0.34  

 
Figur 13 FIT i Europa 

 

FIT kan variere voldsomt efter typen af anlægget (tagintegreret, landsbaseret) 

og ydelsen. Rentabiliteten på et solenergi projekt er afhængig af en lang 

række udgifter, mens FIT er den dominerende, faste indtægtskilde. De 

finansielle aspekter bliver grundigt behandlet senere.  

Der findes andre incitamenter og støtteordninger i forskellige lande: 

 

Finansielle incitamenter ud over FIT: 

• Betaling fra el-selskabet (”Premium”): Ud over FIT, betaler el-selskabet 

for hver produceret kWh, til markedspriser.  

• Skatterabat – via momsrabat, rabat i energi skat, rabat i indkomstskat. 

• Statsstøttet banklån – lav rente, lang tilbagebetalingstid, høj 

belåningsdel af investeringen, afdragsfrihed de første år. F.eks. kan 

fordelagtige lån i opnås Tyskland, som uddybes senere. 

 

                                                
11 Bearbejdet ud fra EU energi portal, http://www.energy.eu/#feedin, desuden ajourført 2010 
incitamenter for en række europæiske lande findes i EPIA Overview of European PV Support Schemes 
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Andre eksisterende støtteordninger til projekterne  

• Lettere administration, begrænset antal nødvendige licenser, hurtig 

ekspedering af tilladelser 

• Garanteret adgang til elnettet (”the grid”). Nettet skal være udbygget 

for at kunne tage imod den producerede solenergi 

• ”Net meetering” og ”net billing” – simple måder at afregne med el-

selskabet på, med separat pris for elektricitet produceret og elektricitet 

modtaget  

• Opfordring/rabat/tvang af forbrugere til at købe ”grøn” elektricitet  

• El-selskaberne pålægges at sælge en portion ”grøn” elektricitet videre 

Forskellige incitamenter i relevante lande, skematisk12  

  

Figur 14 PV støtteordninger og incitamenter i udvalgte lande 

 
                                                
12 International Energy Agency, 2009, Trends in photovoltaic applications, side 34  
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Solcelle anlægs placering 

Der er mange andre problemstillinger end de finansielle, ved valg af placering 

af solenergi projekt. Når udbydere skal beslutte hvor i verden et PV anlæg 

skal oprettes, er FIT kun en blandt mange faktorer:  

• Hvor meget elektricitet kan produceres på stedet? kWp – ”Kilo Watt Peak” 

angiver den maksimale opnåelig produktion på det enkelte placering, og 

der korrigeres derefter for faktiske forhold 

• Hvor kompliceret og sikker er den legale situation?  

• Hvor svært er det at få de nødvendige tilladelser? 

• Hvor stabilt er landet, både politisk og økonomisk?  

• Kan man oprette den optimale selskabskonstruktion?  

• Findes der udbredt kriminalitet (påvirker udgifter til vedligeholdelse, tyveri 

og hærværk)? Er der udbredt korruption? 

• Kan man stole på forpligtelserne 20 – 25 år frem?  

• Er samarbejdspartnerne til at stole på? Banker, entreprenører, rådgivere?  

Disse overvejelser har en direkte sammenhæng til økonomien. Hver forsin-

kelse og risiko har sin pris. Nogle risici og usikkerheder kan være så store, at 

de overstiger de projekterede indtægter, og investeringen bør ikke foretages.  

Tysklands førende status i solenergi installationer kan til dels forklares med 

landets meget ordnede forhold, afklaret lovgivning, faglige traditioner, lav 

korruption, solide samarbejdspartnere, og præcision i udførelse af aftaler. 

Investorer er villige til at nøjes med lavere afkast til gengæld for lavere risiko. I 

Danmark udbydes ofte tyske projekter til investorer. 

Der findes en kardinal problemstilling: investorerne er kun villige til at skyde 

midler i et anlæg efter opførelsen og efter påbegyndt el-produktion. Dette 

begrundes i usikkerheder i forbindelse med indgåelse af aftaler og opførelse 
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af anlæg. Men næsten alle udgifter til oprettelsen af solcelle anlæg falder 

allerede under opførelsens periode.  

Der opstår således en udfordring med mellemfinansiering, som har bremset 

en lang række initiativer. Selv om et anlægsprojekt typisk oprettes på 

forholdsvis kort tid, når alle tilladelser og aftaler er på plads (ca. 2 - 3 måneder 

for 1-MW anlæg), så tøver investorer med at påtage sig den finansielle risiko 

ved opførelsen. Der eksisterer dog nogle muligheder for at afhjælpe på 

problemstillingen, herunder mezzanin lån og modtagelse af kreditlinje fra 

modul producenterne.     

SWOT analyse – solcelle anlæg 

Styrker 

• Velkendt teknologi, høj grad af pålidelighed, ingen bevægelige dele, lav 

risiko for driftsstop, lave driftsudgifter 

• Meget stor velvilje, politisk, folkelig og kommercielt, over denne form for 

grøn investering. Investeringen bidrager til formindskelse af CO2 udslip 

• Projekteret antal solskinstimer er pålidelig, når der måles over længere 

periode.  

• Høj budgetteret IRR (intern rente fod), over hele projektets levetid. 

Indtægtsstrømmen og udgifterne kan budgetteres 20 – 25 år frem. 

Investeringen er velegnet for bl.a. pensionsmidler, hvor en nutidig 

investering resulterer i lang, fast afkast. 

• Indtægten pr. kWh (FIT) er garanteret 20 år frem i tiden. I flere lande ved 

lovgivning, i Spanien yderligere ved kongeligt dekret  

• Selv når nye, bedre teknologier indtræffer i fremtiden, vil investeringen via 

det sikrede salgspris holde de oprindelige forudsætninger 
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Svagheder 

• Indtægterne er afhængige af antallet af solskinstimer og energiindholdet i 

bestrålingen, som dog ligger meget stabilt i gennemsnit. Ydermere er det 

muligt at forsikre mod formindsket solstråling 

• Solceller falder gradvis i ydelse. Derfor garanterer solcelle producenter for 

minimum ydelse, typisk i 25 år. Andre vedligeholdelsesopgaver er en del 

af budgettet (bl.a. skift af inverter efter nogle år) 

• Fare for ændret lovgivning med tilbagevirkende kraft, hvorefter FIT 

reduceres 

• Investeringen kan ikke forlades i utide, da pengene bruges i forbindelse 

med oprettelsen. Skal investorer forlade projektet, kan det kun ske ved at 

andre er villige til at indtræde investeringen 

 

Muligheder 

• Højere stråling end det budgetterede. Budgettet er ofte konservativt 

bygget af hensyn til investorerne og lånegiverne 

• Forlænget levetid efter de 20 år. Der indgås aftaler med grundejeren med 

option om forlængelse af lejeaftalen, og selv hvis FIT ikke opnås efter 20 

år, kan man fortsat sælge elektriciteten til el-selskabet for gældende pris 

 

Trusler 

• Uforudsete udgifter, især ved finansiering af projekter, som endnu ikke er 

færdigoprettet 

• Seriefejl i solcelle moduler, især kombineret med konkurs hos producenten 

• Gentagende kriminalitet, dermed forhøjede udgifter til forsikring og vagt  
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Typisk størrelse og udformning 

For en dansk investor er det mindre interessant at investere i meget små 

anlæg, f.eks. op til 30 kWp, selv om disse udløser det højeste FIT. Disse 

investeringer er beregnet normalt til privat opførelse. 

Landene har forskellige incitamenter og FIT, og jeg har valgt at beskrive de to 

hovedtyper af investeringer, selv om de ikke dækker alle mulige sol 

investeringer. Disse er landsbaserede anlæg, og anlæg der er integreret i 

tagkonstruktioner.  

Landsbaseret solcelle anlæg tilbydes for tiden ofte til investorer i 

enheder af 1 til 3 MWp anlæg (i Tyskland og Italien), hvor der tilbydes relativ 

høj FIT, og disse projekter har nogle fælles træk. Større parker udbydes til 

tider som flere separate enheder af 1 MWp.  

 

      
Figur 15 Landbaseret solcelle anlæg 

 
Nedenfor listes en række forhold og tal omkring denne type projekter: 

 
• Den samlede oprettelsespris for projekt af 1 MWp anlæg er typisk mellem 

3,9 og 4,7 million Euro, svarende til mellem 29 og 35 million DKK (prisen 

gælder pr. første kvartal 2010, i Tyskland, Italien og Spanien).   

• Projektet finansieres delvis med senior banklån på 70%-80% af 

anlæggets pris non-recourse (hvor den eneste garanti er knyttet til selve 

anlægget, og ingen andre sikkerheder skal stilles). Banklånet har ofte fast 

rente de første 10, og normalt tilbagebetalingstid på mellem 12 og 18 år.  
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• Typisk intern rente fod (IRR) i hele projektets levetid mellem 12% og 15% 

for en selskabsinvestor. 

• Investorerne skal derfor selv indskyde samlet mellem 780.000 og 

1.400.000 Euro, svarende til mellem 5,8 - 10,5 million DKK, eller finde 

mezzanin lån. 

• Anlæg på 1 MWp består af ca. 3500 solcelle moduler, som sættes 

sammen og forankres i større samlinger (se fotografier ovenfor).  

• Anlægget dækker et landareal på ca. 2,5 – 3,5 hektar.  

• Grunden er typisk lejet uopsigeligt i 20 år, med option for 5 – 10 år ekstra. 

Ca. årlig leje mellem 4.000 og 8.000 Euro. 

• Anlæg af 1 MWp placeret i Spanien eller den sydlige Italien producerer 

årligt mellem 1,4 og 1,7 kWh pr. kvadrat meter, samlet mængde 

elektricitet der svarer til årligt forbrug af 300 husstande. 

• Anlægget er indhegnet, og der kan installeres sikkerhedsudstyr som 

videoovervågning og on-line kontakt til lokalt vagtværn 

• Der findes en transformator og inverter på grunden, og anlægget er koblet 

til elnettet 

 

Tagintegreret solcelle anlæg er en alternativ til landmonteret anlæg. 

Disse anlæg er mere og mere udbredte de sidste år.  

 

    

Figur 16 Tagmonteret solpaneler 
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Normalt producerer disse anlæg mindre elektricitet end de landsbaserede, 

men de har andre fordele:  

• Anlægget er pænere arkitektonisk, da den er en del af taget 

• Der kan opnås højere FIT på tagintegreret anlæg 

• Der er mindre besvær med kobling til el-selskabet, da kobling typisk 

findes i forvejen 

• Det er ofte hurtigere at få tilladelser til disse anlæg. F.eks. i Italien kan 

man spare en ”impact on environment” undersøgelse, og dermed tid 

• Det anses for sikrere at anlægget er monteret på taget, mht. vandalisme 

og tyveri  

Der er dog også en række ulemper forbundet med tagprojekter13: 

• Oprettelsespris pr. kWh er højere, da der er tale om et mindre anlæg, 

mens en del af omkostninger stadig er faste 

• Ejerskab af anlægget kan være uklart, når solpanelerne fastgøres til 

tagkonstruktionen. Bliver de så til en integreret del af bygningen? Og 

dermed ejes panelerne af bygningens ejer? I Italien og Spanien kan 

tagprojekter fremmedfinansieres, netop fordi anlæggene anses ikke som 

en integreret del af bygningen, og ejerskabet er klar. 

• Tilslutning til el-selskabet: bliver en del af elektriciteten brugt lokalt i 

bygningen, med medfølgende kreditrisiko? Er der fare for lukning af 

forbindelsen til el-selskabet hvis bygningen rømmes? 

• Reparationer på taget: Hvad sker der ved opståede skader på taget i 

perioden? Hvem har ansvaret for reparation og hvem bærer driftstabet? 

Er taget stabilt nok til at bære konstruktionen? (der bruges også 

landbrugstage som kostalde etc., og disse er ikke særlig robuste) 

• I Spanien indebærer disse ekstra risici ved tagprojekter at investorerne 

forlanger yderligere 1% - 1,5% i IRR i forhold til landsbaserede projekter 

                                                
13 Se Kromann Reumert energiret 1/2010 sider 2-3 
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Planlægning, projektering, aktører, opførelse 

Inden investoren kan indskyde kapital i et solcelle projekt, skal udbyderen af 

projektet gennemføre en lang række aktiviteter. Under planlægningsfasen, i 

løbet af oprettelsen og driftsstart, og mange år frem er der talrige funktioner 

som skal foretages.  

Korrekt og ansvarlig gennemførelse er altafgørende for projektets rentabilitet 

over tid, og tillid til udbyderen bør være vital for investeringens indgåelse.  

Langt hovedparten af aktiviteterne ligger inden og under oprettelsen. Når 

anlægget først er i drift, er der begrænset behov for ledelse, som det fremgår 

senere af budgetterne. Mange investorer er villige til at betale højere pris, og 

modtage lavere afkast, for nøglefærdige anlæg. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

            Figur 17 Udbyder, aktører, ansvar 
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Due Diligence 

 

Udbyderen, med hjælp fra samarbejdspartnerne, har ansvaret for at udføre en 

omfattende Due Diligence.  

- Et velrenommeret, uafhængigt advokatfirma gennemgår kontrakterne, 

licenserne og byggetilladelserne indgået i forbindelse med opførelsen 

af anlægget, og sikrer dels at dokumenterne er fuldstændige og 

tilfredsstillende, og dels at samtlige dokumenter eksisterer 

- To uafhængige solanalyse studier udføres på lokationen. Der findes et 

antal velrespekterede, verdenskendte virksomheder der udfører denne 

type analyser. Disse eksperter estimerer den forventede el-produktion. 

- Den Lånegivende bank prisfastsætter anlægsaktivet. Dette sker altid 

med konservativt skøn 

- Et anerkendt, uafhængigt statsautoriseret revisionsfirma gennemgår og 

godkender budgetterne 

- Er der tale om danske investorer, vil det være tilrådeligt at advokaterne 

og revisorerne er bosiddende i Danmark 

- At samarbejdspartnere er pålidelige, herunder entreprenøren, 

producenterne af solcelle modulerne og inverteren, vedligeholdelses 

teamet, administrator og revisor.  

Den mest akkurate Due Diligence kan først færdiggøres efter anlægget er 

begyndt at producere strøm. Nogle projekter planlægges således, at en 

samarbejdspartner gennemgår anlægget ca. 3 – 6 måneder efter 

produktionsstart, og sikrer at alle specifikationer er opfyldte, og at den lovede 

mængde strømproduktion er opnået. Er dette ikke tilfældet, reguleres 

købsprisen tilsvarende nedad. For at sikre denne mulighed, tilbageholdes en 

del af købsprisen, typisk i escrow.   
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Licenser, tilladelser, aftaler, garantier, kontrakter 

En række aftaler og dokumenter skal sikres juridisk og kommercielt i 

forbindelse med solenergi projekter.  

• Kontrakt mellem udbyderen og entreprenøren (kaldet EPC for 

Engineering, Procurement, Construction) for levering af færdigbygget 

solcelle anlæg, med aftalt udstyr og specifikationer. 

• Licenser for oprettelsen af anlægget. Kan kræve tilladelser både fra staten 

og kommunen. Samtidig modtagelse af garanti om FIT, jf. gældende 

regler, med fastpris (og evt. inflationssikret) i 20-25 år. 

• Garanti fra modulproducenten på minimum ydelse af solcelle modulerne i 

25 år. Fabrikanten garanterer typisk at el produktionen maksimalt falder 

med 10% de første 10 år, og yderligere 10% i løbet af de næste 15 år.  

• Levering og tilslutningsaftale med el-selskabet, som forpligter sig til at 

købe elektriciteten 20 år frem i tiden til gældende priser. 

• Lejekontrakt med grundejeren, uopsigelig i 20 år, med option for 

forlængelse i yderligere 5 – 10 år.  

• Service og vedligeholdelsesaftale for anlægget. Inkluderer: Elektronisk 

vedligeholdelse og tilsyn, udskiftning af defekte enheder, periodisk panel 

vask, månedlig rapportering, modtagelse af månedlig betaling fra el-

selskabet, vedligeholdelse af hegn og sikkerhedsudstyr. 

• Forsikringsaftale. All-risk forsikring af anlægget inkl. driftstab. Evt. 

forsikring mod reduceret solstråling. 

• Management aftale med et selskab som sørger for investorkontakt, 

administration, kontrakterne, regnskaberne, management. 
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Livscyklus  

Investering i solenergi består af fire klart adskilte faser. 

a) Overvejelser og planlægning 

Investoren vælger at indgå investeringen på baggrund af oplysninger, som 

udbyderen har oparbejdet. Disse oplysninger er: investeringens størrelse, 

budgetteret afkast, selskabsstrukturen, skatte emner, anlæggets 

placering, risici, samarbejdspartnere, alternativer, aftaler og garantier.  

b) Oprettelse af anlægget 

Entreprenøren sætter anlægget op, når alle aftaler og alt finansiering (eller 

udsagn om finansiering) er på plads. Perioder med verdensomspæn-

dende mangel på PV moduler eller inverter kan påvirke opstartsdatoen. 

Tidsrammen er vigtig: Jo tidligere man starter produktionen, jo tidligere 

begynder cashflowet. Desuden er FIT garantien tidsbegrænset. 

Oprettelsen varer typisk ganske få måneder.   

c) Drift 

Når anlægget er i drift, bør de næste 20-25 år skabe indtægter ved 

produktion af elektricitet. Skader, tyveri, hærværk og slid udbedres af de 

vedligeholdelse og service ansvarlige. 

Finansielt indfries hoved lånet gradvis, samtidigt med bevarelse af 

konstant indtægtsstrøm til investorerne efter planen.   

d) Afmontering 

Efter 20-25 år kommer tiden for afmontering og bortskaffelse af udstyret. 

Mens nogle udbydere påstår at anlægget stadig har skrapværdi på 10% 

eller 20%, er det realistisk at regne med nul værdi: afskaffelsens pris 

betales via genbrug af aluminium, glas og solcellerne. Over 60 PV 

producenter har organiseret sig under ”PV recycle” hvor de forpligter sig til 

at fjerne det udtjente udstyr og genanvende det i nye moduler14.  

                                                
14 fra www.pvcycle.org ” The aim is to create a voluntary, industry-wide take-back and recycling 
programme for end-of-life modules in Europe and in doing so to establish an exemplary business 
model”  
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Risici 

Ligesom i alle andre investeringer, findes der en række risici også i solenergi 

projekter. Investoren bør have kendskab til disse, og overveje 

sandsynligheden og effekten. Udbyderen bør foretage de nødvendige skridt 

for at forhindre at en risiko bliver effektueret. Nedenfor beskrives typiske risici 

og problemstillinger15. 

1) Fremtidig lovgivning og skattelovgivning kan ændres. Mens mange lande 

har tradition for ikke at lovgive med tilbagevirkende kraft, så er en periode 

på 25 år meget lang, og ændringer kan forekomme. Diverse fradrags 

muligheder, afskrivning, selskabsskat, afgifter, dobbeltbeskatningsaftaler, 

soliditetskrav etc. kan ændres i de kommende år, og dermed påvirke 

pengestrømmen. Selvfølgelig kan evt. modifikationer i lovgivningen også 

være gunstige for investoren. 

2) Solens bestråling er nøglen til indtægten. Selv om man budgetterer 

konservativt med solens stråling i fremtiden, kan der være påvirkning af 

uventet langvarigt dårlig vejr, forurening, sandstorme, vulkan udbrud, eller 

andre faktorer som reducerer solens energi. Det er muligt dog at forsikre 

sig imod denne risiko. 

3) Fald i mængden af energien som PV modulerne producerer. Selvom 

producenterne garanterer minimum modulydelse, kan der stadig opstå 

juridisk tvist, ligesom der er en risiko at producenterne forsvinder af en 

eller anden grund. I nogle tilfælde kan producenterne overføre deres 

garanti over til et eksternt forsikringsselskab, og dermed formindske 

investorens risiko. Desuden kan en del af oprettelsesprisen forsøges 

tilbageholdt som sikkerhed. 

4) Forsikrings omfang: gentagende tilfælde af kriminalitet eller ekstrem 

skadeligt vejr kan resultere i øgede udgiften til forsikringen. Desuden er 

                                                
15 Risici er opsamlet fra en række projekter, samt lignende alternativenergiprojekter 
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der en risiko at forsikringsselskab ikke vil dække samtlige tab ved 

fornyelse af aftaler, herunder tab af el-produktion ved driftsstop.   

5) Valuta risiko: mens investeringen og afkast sker med samme valuta (Euro 

i tilfælde af investering i Tyskland, Spanien eller Italien), kan forholdende 

ændre sig både gunstigt og ugunstigt for en dansk investor. Evt. stort fald 

i Euro kurs de kommende år betyder lavere afkast i danske kroner. 

6) Fastaftaler om udgifter: aftalerne rækker et antal år frem i tiden, men skal 

derefter genforhandles. Typisk ligger rentesatsen på hoved lånet kun fast 

i 10 år; Aftalen om vedligeholdelse gælder i 5 år; administrationsaftale 

skal også fornyes efter 5 år; forsikringspræmie risikerer at stige efter en 

årrække. Også her kan dette være gunstigt eller ugunstigt for investoren.  

7) Der kan opstå problemer med grunden: Der kan ske et ejer skifte til en 

besværlig type, Der kan opstå legale problemer, til tider skifter et område 

zonestatus. Dog bør tilladelserne normalt være tilstrækkelige. 

8) Ved tagprojekter er der nogle ekstra risici, disse er beskrevet under 

afsnittet ”ulemper ved tagprojekter” på side 22.  

9) Ukendte geopolitiske problemer kan opstå. Disse kan være spændinger 

mellem lande, et land der går i betalingsstandsning, opsigelse af aftaler 

indenfor EU. 

10) Det er kun muligt at komme ud af investeringen ved at finde en anden 

investor som kan træde ind i stedet. 

11) Der er ukendte risici der kan opstå i løbet af de 20-25 års investerings-

horisont, som vi endnu ikke kender, og derfor heller ikke kan beskrive16.  

Altså selve projektets lang tidshorisont er en risiko.    

 

                                                
16 Donald Rumsfeld, US forsvarsminister: ”There are known knowns. These are things we know that 
we know. There are known unknowns. That is to say, there are things that we now know we don’t 
know. But there are also unknown unknowns. These are things we do not know we don’t know.” 
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Delkonklusion – solcelle projekter 

Solenergiprojekter udbredelse vokser hurtigt I Europa, og væksten forventes 

at fortsætte i hvert fald frem til 2020.  

Prisen på solceller falder støt, men der kræves stadig incitamenter for 

oprettelse af denne form for elproduktion. Flere lande støtter oprettelsen af 

solenergi projekter, mest vha. Feed-In Tarrif, som er en garanteret 

afregningspris for hver kWt produceret I en lang årrække, men også via en 

række andre administrative og økonomiske håndstrækninger.  

Placering og oprettelse af solcelle anlæg kræver mange overvejelser, udover 

de økonomiske incitamenter: Valg af område med høj sol stråling, mulighed 

for optimal selskabskonstruktion I det pålæggende land, administrativ 

kompleksitet, passende legale forhold, landets stabilitet og traditioner 

pålidelige samarbejdspartnere. 

Der findes en problemstilling mht. mellemfinansiering af anlægget, i løbet af 

oprettelsen, da investorer foretrækker at minimere oprettelsens risiko.  

SWOT analysen beskrev solcelle projekters Styrker, Svagheder, Muligheder 

og Trusler. 

Et typisk 1-MW landsbaseret projekt blev beskrevet, samt tagintegreret 

projekt, med dets fordele og ulemper. 

Så beskrev jeg udbyderens forpligtelser og samarbejdspartnere, herunder 

due diligence, og hvilke licenser, tilladelser, og aftaler skal indgås. 

Livscyklus på solcelle projekter består af fire adskilte faser: overvejelser og 

planlægning, oprettelse, drift og afmontering. 

Til sidst gennemgik jeg de risici, som er forbundet med typiske 

solenergiprojekter.   

Nu skal vi se på muligheder for dansk finansiering, og investeringsforløbet. 
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Dansk finansiering 
 

Finansiering af solenergi projekter foregår via selskabskonstruktioner, som 

egner sig til forskellige typer danske investorer, hver med deres investerings 

præference. 

Danske investorer skyder penge ind i et dansk selskab, som enten kan være 

et aktieselskab/anpartsselskab (A/S, ApS) eller et kommanditselskab (K/S). 

Dette selskab står på toppen af selskabskonstruktionen som dannes for hvert 

projekt. 

Investorerne kan være private personer, virksomheder, eller pensionskasser. 

Endvidere kan private personer vælge at anvende frie midler, pensionsmidler, 

eller investere via virksomhedsordning. 

Udbydes projektet som et aktieselskab (A/S), kan investorerne være: 

 Private personer med frie midler: Denne type investorer beskattes efter 

aktiebeskatningsregler, ligesom ved andre aktieinvesteringer 

 Private personer via pensionsordning: Der knytter sig særlige krav for 

at benytte pensionsmidler til investering i unoterede aktier. Aktierne 

beskattes med PAL  

 Selskabsinvestor: Når der er tale om en virksomhed som investerer, vil 

aktiebeskatning være afhængig af investeringsstørrelsen (der skelnes 

mellem datterselskab og porteføljeaktier) 

 

Udbydes projektet er et kommanditselskab (K/S), kan investorerne være: 

 Private personer med frie midler: Private personer der investerer i K/S 

kan udnytte underskud i deres personlige indkomst  

 Private personer via virksomhedsordning: Personer der vælger at 

investere via virksomhedsordning, har mulighed for skattefradrag i deres 
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personlige indkomst, kan anvende tidligere opsparing i virksomheds-

ordningen til investeringen, og kan udskyde den fulde beskatning  

 Selskabsinvestor: Når en virksomhed investerer i et kommanditselskab, 

deltager virksomheden som en kommanditist 

Kombinationerne af investorer og selskabsform er skitseret nedenfor i 

tabellen, i punktform.  

Selskabsform  

K/S 
 

A/S 

Frie 

midler 

- Underskud 

modregnes i anden 

personlig indkomst 

- Aktie beskatnings 

regler 

 

Virksom-

heds-

ordning 

- Stort skatte fradrag 

ved høj indkomst 

- Muligt at anvende 

tidligere opsparing 

- Beskatning udskydes 

 

 

***  ikke relevant  *** 
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a
t 
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o
n

 

 

 
Pensions

midler 

 
 

****  Ikke muligt  **** 

- Krav skal opfyldes 

- Aktier beskattes 

efter lagerprincip 

med PAL 
 

Selskabsinvestor 
- Selskabet deltager 

som kommanditist  

- Aktier forholdsvis 

ikke likvide 

 
    

 Figur 18 Sammenhæng mellem investortype og selskabsform 

De kommende afsnit beskriver de forskellige investeringsformer, hvilke 

muligheder og fordele giver den specifikke selskabskonstruktion til hver 

investortype, hvilke krav er tilknyttet til investeringen, og hvordan 

beskatningen foregår. 
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Investering via aktieselskab: A/S 

 

Danske investorer ejer aktier i et dansk aktieselskab eller anpartsselskab.  

Investorerne kan være:  

- Private personer med frie midler  

- Private personer via pensionsordning 

- Selskaber 

 

 

 

 

 

(Hvis en tysk bank yder lån  

til projektet oprettes et  

tysk selskab)   

 

 

 
                                                                                             Figur 19 Aktieselskabs konstruktion 

 

Udbyderen stifter et dansk aktieselskab/anpartsselskab, og erhverver 

solcelleanlægget via et koncernforbundet selskab. 

Udbyderen sælger aktierne i det danske aktieselskab til investorerne. I 

aktieselskabsform er der ingen begrænsning på antallet af investorer, ej heller 

på investorindskuddet, som kan variere afhængigt af antal købte aktier. 

Selskaber, pensionskasser, private personer med frie midler, eller private 

personer via pensionsmidler kan investere i et aktieselskab. Private personers 

pensionsmidler kan kun anvendes under specifikke forudsætninger (se afsnit 

”brug af pensionsmidler – betingelser” på side 35). 

Udbyderen sørger for at fremskaffe eksternt lån for den resterende del af 

projektets finansiering udover investorindskuddet, normalt på 70 – 80% af 

Dansk Sol selskab A/S 

Tysk Sol selskab GmbH 

Evt. spansk, italiensk 
selskab, direkte ejer af sol 

anlægget 

Tysk 
lån 

100% 

100% 

 
 
 
 
Investor 



Joachim Lahav                                                                            Page 33 of 65 

projektets samlede investeringspris. Er der tale om en tysk bank som yder 

lånet, vil der blive oprettet et 100% ejet tysk selskab under det danske 

selskab, således at banken investerer i det tyske selskab. 

Investorerne hæfter ikke for den eksterne finansiering, og skal ej hellere 

kreditgodkendes. Investors økonomisk risiko begrænser sig alene til 

indskuddet. 

Investeringen påvirker ikke investors personlige indkomstforhold, da den 

løbende beskatning finder sted i selskabet. Der findes intet minimumskrav til 

investorens skattepligtige indkomst. 

Investering i et aktieselskab/anpartsselskab er en passiv investering, og 

administrationen af selskabet foretages af en partner, i henhold til en 

administrationsaftale. 

De løbende indtægter fra solcelleanlægget dækker driftsomkostningerne samt 

finansieringsudgifterne i form af renter og afdrag. Det frie cash-flow som 

investeringen genererer, bliver i første omgang brugt hovedsageligt til at 

nedbringe gælden. 

Aktierne kan handles og gevinsten realiseres når investoren ønsker det. 

Aktierne er dog forholdsvise illikvide, da de ikke handles på en børs. 

Ved kontraktudløbet med elselskabet vil solcelleanlægget være gældfrit. På 

det tidspunkt kan selskabet forlænge kontrakten med elselskabet, hvis dette 

er rentabelt, ellers bliver anlægget afmonteret og fjernet/solgt. 

A/S Selskabsbeskatning  

Hvert land har specifikke skatteregler, men dobbeltbeskatningsaftaler 

eksisterer mellem Danmark og de lande som står for hovedparten af solenergi 

projekter: Tyskland, Spanien og Italien. Desuden har Danmark dobbelt-

beskatningsaftaler med 73 andre lande. Beskatning af indtægterne fra et el 

producerende anlæg sker i produktionslandet, og vil som udgangspunkt ikke 
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blive beskattet endnu en gang i Danmark, når der er tale om 100% ejerskab 

af selskaberne. 

Eksempel for en konstruktion: et dansk aktieselskab ”Sol A/S” ejer et spansk 

driftsselskab 100%. Det spanske driftsselskab ejer sol anlægget direkte. Det 

spanske selskab beskattes med 25% af overskuddet, svarende til den 

spanske selskabsskat.  

Udlodninger fra det spanske selskab passerer ubeskattet til det danske 

aktieselskab.  

Investors beskatning – A/S  

Nedenfor en gennemgang af de 

væsentligste beskatningsregler, 

relevante til forskellige investeringstyper: 

selskabsinvestor, privat person med fri 

midler, og privat person via pensions 

midler. 

Beskatning - selskabsinvestor 

Selskabsinvestor investerer i et aktieselskab. 

De nye selskabs beskatningsregler af aktier og udbytte fra 2010 skelner 

mellem datterselskabsaktier og porteføljeaktier: 

1. Datterselskabsaktier 

Datterselskabsaktier er aktier, som ejes af et selskab, hvor aktieposten udgør 

mindst 10 % af aktiekapitalen i datterselskabet. Fortjeneste og tab på 

datterselskabsaktier og udbytte af sådanne aktier er skattefri uanset, hvor 

længe man har været i besiddelse af aktierne.  

2. Porteføljeaktier 

Porteføljeaktier er aktier, der ikke er datterselskabsaktier dvs. aktier, som ejes 

af et selskab, hvor aktieposten udgør mindre end 10 % af aktiekapitalen i det 
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andet selskab. Fortjeneste og tab på porteføljeaktier er skattepligtige uanset 

ejertid. Udbytte af porteføljeaktier er også fuldt ud skattepligtige. 

Beskatning – privat person med frie midler  

For en privat investor der investerer med frie midler i aktier, gælder følgende 

aktieavance- og udbytte beskatning (2010):  

- 28% op til 48.300 DKK 

- 43% over 48.300 DKK  

Beskatning – privat person med pensionsmidler 

Investeringen i unoterede aktier bliver beskattet på lige fod med andre 

investeringer af pensionsmidlerne med pensionsafkastskat (PAL) på 15%. 

Beskatningen sker på baggrund af såvel modtagne udlodninger som 

værditilvækst i aktien, opgjort efter lagerprincippet. Lagerprincippet 

indebærer, at også urealiserede værdistigninger udløser skat. Værdien af de 

unoterede aktier sættes årligt til den højeste værdi af a) anskaffelsessummen 

eller b) den indre værdi jf. selskabets seneste årsrapport.  

Brug af pensionsmidler - betingelser 

Det er muligt at anvende pensionsmidler til at investere i aktieselskab, som 

har unoterede aktier, men kun efter følgende regler: 

- Der skal som minimum investeres 100.000 DKK i et selskab.  

- For pensionsdepoter på under 2 mio. DKK må der maksimalt investeres 

20% af midlerne i unoterede aktier. 

- Har pensionsdepotet en værdi på mellem 2 mio. og 4 mio. DKK, kan der 

investeres 20% af de første 2 mio. DKK og yderligere 50% af den 

overskydende del i unoterede aktier 

- Overstiger værdien af pensionsdepotet 4 mio. DKK, kan investeringerne i 

unoterede aktier være 20% af de første 2 mio. DKK, 50% af de næste 2 

mio. DKK og endelig 75% af alt ud over 4 mio. DKK 

- Samlet ejerandel i et selskab må maksimalt udgøre 25% 
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Investering via kommanditselskab: K/S 
 
Maksimalt 10 danske investorer ejer i fællesskab et dansk kommanditselskab.  

Investorerne kan være:  

- Private personer med frie midler  

- Private personer via virksomhedsordning 

- Selskaber 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

Figur 20 Kommanditselskab konstruktion 

 
(Der er ingen mulighed for denne K/S konstruktion i forbindelse med et 

spansk anlæg, da den transparente selskabsform findes ikke i Spanien) 

Kommanditselskab - egenskaber 

 

En privat investor kan deltage i skattetransparente ordninger som 

kommanditselskab – K/S, og dermed benytte særlige beskatningsregler, der 

overfører det skattepligtige over- eller underskud fra virksomheden til 

investorens personlige indkomst. 

Kommanditselskab kaldes ”skatte transparent”, da skattebehandling af 

overskud og underskud sker ikke i selskabets regi, men derimod først hos 

kommanditisterne.  

Investor 
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Et kommanditselskab kan eje et andet kommanditselskab, selv når det andet 

selskab er placeret i et andet land (afhængig af lokale bestemmelser), og 

stadig opretholde skattetransparensen.  

Det er afgørende for denne ordning, at et sol projekt ikke på noget tidspunkt 

har mere end 10 deltagere, og dette maksimum sikres gennem vedtægter. 

Færre deltagere end 10 udgør ingen hindring.   

Spørgsmålet om hæftelse er særligt kritisk i kommanditselskab, eftersom evt. 

finansielle problemer ikke er begrænset til selskabet, men slår igennem i den 

personlige sfære. Der har tidligere været dårlige erfaringer med investeringer i 

K/S form, især på grund af solidarisk hæftelse, og denne form for investering 

anses stadig som mere risikabel. Hæftelsen begrænses dog med oprettelsen 

af ”komplementarselskab”, som beskrevet nedenunder:     

- Kommanditselskab kendetegnes ved, at én deltager (”komplementaren”) 

hæfter ubegrænset for alle kommanditselskabets forpligtelser. De øvrige 

deltageres (”kommanditisternes”) hæftelse er begrænset, og svarer kun til 

det pålydende størrelse af anparten. Selve indskuddet kan være lavere end 

anpartens pålydende. 

- Investorerne, som er kommanditister, hæfter dermed kun begrænset over 

for kommanditselskabet.  

- Komplementarselskabet hæfter derimod ubegrænset for kommandit-

selskabets forpligtelser og stiftes derfor i selskabsform som en selvstændig 

juridisk enhed – normalt i form af et anpartsselskab (ApS). Den 

ubegrænsede hæftelse er således afgrænset til dette selskabs egenkapital. 

Komplementarselskabet er opdelt i anparter som ofte finansieres af de 10 

kommanditister. Indskuddet til et anpartsselskab er på 80.000 DKK i alt. 
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En kommanditist kan være: 

- Selskabsinvestor 

- Privat person der investerer med frie midler 

- Privat person der investerer via virksomhedsordning 

 

Investors beskatning – K/S 

Der forudsættes at investoren er fuld 

skattepligtig i Danmark. 

Nedenfor en gennemgang af de 

væsentligste beskatningsregler ved 

investering af de forskellige midler.  

 

Beskatning - selskabsinvestor  

Er der tale om selskabsinvestor under almindelig selskabsbeskatning, 

medregnes indkomsten alene i Danmark, også når selve investeringen er sket 

i Tyskland, Spanien eller Italien, såfremt selskabsinvestoren vælger 

international sambeskatning af sit selskab. Valg af international 

sambeskatning indebærer, at indkomsten fra alle selskabets udenlandske 

aktiviteter, samt koncernforbundne udenlandske selskaber, skal medregnes 

ved den danske indkomstopgørelse.  

Selskabsskattesats i Danmark er på 25%. Selskabsinvestorer under 

selskabsbeskatning er ikke omfattet af anpartsreglerne i Personskatteloven.  

Beskatning – privat person 

Når anpartsreglerne i Personskatteloven for deltagelse på K/S er overholdt, 

kan investoren vælge beskatning af sit skattemæssige resultat på tre måder: 

efter Personskatteloven, Virksomhedsordning, eller kapitalafkastordningens 
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regler. Det er ikke muligt at investere pensionsmidler i K/S. Valg af 

beskatningsform er kun gældende for ét år ad gangen. Hvis investoren 

deltager i anden erhvervsmæssig virksomhed, vil valg af beskatning gælde for 

alle virksomheder. 

Kapitalafkastordningen er en forenklet form for virksomhedsordning, og 

gennemgås ikke her. 

Beskatning - privat person med frie midler  

Resultat før renter beskattes som personlig indkomst, og der betales løbende 

bruttoskat af dette resultat (AM-bidrag). Underskud kan modregnes i anden 

personlig indkomst. Renteudgifter indgår i kapital indkomst og kan således 

ikke modregnes i personlig indkomst. 

Beskatning - privat person via virksomhedsordning  

Et af formålene med virksomhedsordningen er at sikre selvstændigt 

erhvervsdrivende fuld skattemæssig fradragsværdi af erhvervsmæssige 

renteudgifter, og derved er renterne sidestillet med andre driftsudgifter. Uden 

disse særlige regler ville erhvervsmæssige renteudgifter blive ligestillet med 

private renteudgifter, og ville resultere i lavere skattemæssig fradragsværdi.  

Desuden er solcelle anlæg afskrivningsberettigede (se afsnit ”afskrivning” på 

side 53 for detaljeret gennemgang), med mulighed for fradrag i den 

personlige indkomst.  

Sluttelig giver virksomhedsordning mulighed for at opspare virksomheds-

overskuddet midlertidigt mod betaling af en foreløbig skat på kun 25%.  

Dermed har den private investor via virksomhedsordning: 

a) Fuld skattemæssig fradragsværdi af renteudgifter 

b) Fradrag på baggrund af de skattemæssige afskrivninger på anlægget 

c) Midlertidig skattebetaling på kun 25% af overskuddet 
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Fradrag ved virksomhedsordning 

 
En investor der har anvendt virksomhedsordning til investering i et 

overskudsgivende solcelle anlæg, har ret til fradrag for et selskabsmæssigt 

underskud i K/S’et i sin anden personlige indkomst efter AM-bidrag. Dette 

selv om anlægget giver overskud.  

Fradragsværdien er på 51,5%, hvis investoren kan rumme hele fradraget 

indenfor den højeste marginalbeskatning. 

For at udnytte fradraget, skal investoren føre en ”fradragskonto”. Denne konto 

opgøres en gang om året. Indskud eller hæftelse forhøjer indeståendet på 

kontoen, mens udnyttet fradrag formindsker det. Det er ikke muligt at udnytte 

fradrag som overstiger indeståendet på fradragskontoen. Ved projektet start 

indeholder fradragskontoen den ansvarlige indskudskapital, evt. forhøjet med 

udvidet hæftelse. Denne udvidet hæftelse skal sikre investorerne bedste 

muligheder for at udnytte fradrag i personlig indkomst, og kalkuleres under 

planlægning af investeringsbudgettet i K/S.  

Beskatning i ophørsåret 

 
Brug af virksomhedsordning medfører foreløbig skattebetaling af 25% af 

overskuddet.  

Ved senere hævning af det opsparede overskud, beskattes det hævede beløb 

(inkl. den foreløbige betalte skat) som personlig indkomst med op til 51,5%, 

og ved slutskatten sker modregning af tidligere betalt acontoskat på 25%. 

De fleste private investorer bør overveje at videreføre deres virksomheds-

skatteordning, når fortjenesten realiseres gennem salg af K/S anparter. 

Anvender investoren virksomhedsordningen i ophørsåret, skal eventuelt 

genvundne afskrivninger også beskattes som øvrig virksomhedsindkomst, 

men da planen er at nedrive anlægget ved projektets udløb, er dette ikke 

aktuelt i denne form for investering.  
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Valg af virksomhedsordningen er mest fordelagtig 

 
Hvis en privat investor ikke anvender virksomhedsordningen, falder 

fradragsværdien for projektets renteudgifter, såfremt investoren har negativ 

kapitalindkomst, hvilket forringer afkastet betydeligt.  

Hvis investoren har et opsparet beløb i virksomhedsordning inden 

investeringen i sol anlægget, kan dette beløb anvendes til investeringen. 

Vælger investoren at anvende det tidligere opsparede beløb, vil 

skattevæsenet refundere det tidligere betalte acontoskat på 25% til investoren 

– og dermed resultere i positiv virkning på investorens personlige likviditet. 

Anvendelse af tidligere opsparet beløb i virksomhedsordningen indebærer at 

investeringen sker uden at trække på investorens private økonomi. 

Investeringsbudget på solcelle anlæg, som udbydes via K/S til private 

investorer, forudsætter oftest brug af virksomhedsordning ved opgørelsen af 

den skattepligtige indkomst, og at resultatet af investeringen medregnes i 

denne. Der budgetteres tilmed med skatteudskydelse efter 

virksomhedsordningen, med en acontoskat på 25%.  
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Fordele og ulemper ved investering gennem K/S 

• Ved stiftelse af et kommanditselskab kan konstruktionen designes 

således, at investorerne kan nøjes med at indbetale en del af anpartens 

pålydende værdi, selv om de hæfter for anpartens fulde pålydende værdi. 

• Det er muligt at udnytte stort fradrag i personlig indkomst. 

• Udbyttets fulde beskatning kan udskydes.   

• Set i forhold til en individuel investering, kan kommanditselskab løfte 

større opgaver, da der investeres i fællesskab med andre investorer. 

• I kommanditselskabet er den personlige hæftelse begrænset til anpartens 

pålydende værdi samtidig med, at investoren er indirekte medejer af den 

pågældende solcelle anlægs fulde værdi. 

• I sammenligning med en individuel investering sørger udbyderen for 

håndtering af alle forhold omkring projektet og selskaberne, og dermed 

har investoren intet besvær med administrationen.  

• I sammenligning med investering i et større aktieselskab har investoren i 

K/S større medindflydelse på selskabets drift. I fællesskab med projektets 

øvrige investorer har investoren den fulde kontrol over selskaberne. Dette 

medfører bl.a. mulighed for at sælge solcelle anlægget før projektets 

udløb, såfremt investorerne finder dette fordelagtigt. 

• Investorerne er dog afhængige af hinanden. Kommer projektet i 

vanskeligheder, muligvis samtidigt med at nogle af kommanditisterne har 

problemer, skal de andre kommanditister stille op med deres fulde 

hæftelse. Ydermere, da der er solidarisk hæftelse mellem 

kommanditisterne (men kun op til hæftelsesgrænsen), vil kreditorerne gå 

efter de stærkeste kommanditister. 

• Det er svært at udtræde fra et K/S – man skal finde en køber. 
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Pensionskasser og investeringsselskaber  
 

Pensionskasser er endnu ikke begyndt at investere stort i solcelle anlæg, selv 

om der findes eksempler for investering i Spanien (AP Pension). 

Denne form for investering bør overvejes, da pensionskassen kan opnå flere 

fordele: 

• At fremstå med ”grøn profil”. Pensionskunderne kan ellers være kritiske 

over investeringer på områder som anses som uetiske (våbenindustri, 

tobak), mens solenergi opfattes meget positivt 

• At have fast indtægt, der rækker mange år frem i tiden, på baggrund af 

investering her og nu. Det er ofte vanskeligt at finde sikre investeringer der 

giver høj afkast og lind strøm af forholdsvis høje indtægter 

• Investeringen kan være inflationssikret, hvis man vælger et land hvor FIT 

er indekseret, som f.eks. Spanien. Det er ofte en udfordring at finde 

inflationssikret, meget lange investeringer 

• Pensionskassen kan vælge ikke at optage et banklån overhoved, men 

derimod selv investere hele beløbet. På den måde kan man sikre at 

investeringsstørrelse ikke er for lille  

• Pensionskassen kan vælge at gå den anden vej, og vælge en mere 

risikabel investering, ved at udnytte deres position og finansielle styrke, til 

at stille sikkerhed for endnu højere lån end de 80%. Dette kan resultere i 

meget høj ROIC (Return On Invested Capital) 

• Der udvikles større og større solcelle anlæg i disse år, og flere ”solkraft 

tårne” anlæg dukker op flere steder, som Kina, Australien og USA. 

Investering på disse kunne bruges også som diversifikation af 

pensionsmidlerne 
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Delkonklusion – dansk finansiering 

Solenergi projekt kan udbydes i Danmark som investering i et aktieselskab 

eller et kommanditselskab. Der knyttes sig forskellige hæftelser til disse to 

selskabsformer. Hver investeringsform har sine fordele og ulemper, og 

appellerer til forskellige investors typer. Jeg gennemgik forholdende for 

private investorer og for selskabsinvestorer.  

Private personer med frie midler kan vælge at investere i et aktieselskab, 

og beskattes efter aktiebeskatningsloven, eller investere i et 

kommanditselskab, og udnytte større fradrag i deres personlig indkomst. 

Private personer kan investere midler i et kommanditselskab ved at bruge 

virksomhedsordning, hvorefter de opnår skattefradrag i deres personlige 

indkomst, udnytter fradrag for renterne i projektet til fulde, og kan udskyde 

den fulde beskatning. 

Vælger en privat person at investere i et kommanditselskab, vil investering via 

virksomhedsordning give større fordele end investering med frie midler. 

Private personer kan anvende pensionsmidler til investering i et aktie-

selskab, men kun ved at opfylde nogle krav. Aktierne vil derefter beskattes 

under PAL 

En selskabsinvestor kan vælge at investere enten i et aktieselskab, og 

beskattes derefter efter aktieselskabsloven, eller skyde penge i et 

kommanditselskab, hvorefter virksomheden betragtes som kommanditist, på 

lige fod med andre kommanditister.  

Pensionskasser kan også have interesse i solcelle projekter, da disse 

projekter består af garanteret betalingsstrøm i en lang årrække. 

Nu følger beskrivelse af investeringen, med fremlæggelse af budget og tal 

eksempler for et solcelle projekt, og de resulterende budgetter for de 

forskellige investerings måder. 



Joachim Lahav                                                                            Page 45 of 65 

Investering 

Udgifter og indtægter 

Som beskrevet i afsnittet Livscyklus på side 26, består et projekt af fire klart 

adskilte faser: planlægning, oprettelse, drift, og afmontering. Indtægter og 

udgifter, som knytter sig til disse faser, danner den finansielle fundament for 

investeringen. Her redegøres for udgifter og indtægter i projektet. 

Indtægter i projektet 

Et fungerende solcelle anlæg producerer elektricitet, under almindelige 

driftsforhold. Denne elektricitet skaber indtægter, dels ved salg til el-

selskabet, og dels ved at udløse Feed-In Tarrif.  

Indtægterne er således helt afhængige af mængden af den producerede 

elektricitet. Flere faktorer påvirker el-produktionen:  

 Placering på verdenskortet: solens bestrålings intensitet er afhængig af 

breddegraden, højden, og lokale faktorer.  

 Typen af modulerne: hvor effektive modulerne er til at omforme solens 

energi til elektricitet. 

 Gradvis tab af modulernes effektivitet over årene. 

 Tab på lokal el-transport mellem modulerne og inverteren /transformeren 

(kan være op på 8%) 

 Årstider (om vinteren skinner solen færre timer, er lavere på himlen, og 

befinder sig ofte bag skyer) 

 Evt. ekstreme vejrforhold 

 Evt. hærværk, vandalisme eller tyveri 

 Støv og forurening, samt hyppigheden af panelernes rengøring 
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 Teknisk vedligeholdelsesniveau, herunder driftsstop 

Desuden er de reale indtægter afhængige af  

 At FIT bliver overholdt af regeringen 

 At el-selskabet overholder forpligtelsen til at tage imod elektriciteten og 

afregne for den 

Andre indtægter  

 Rente på indestående i sikringskonto og på fri likviditet 

Der budgetteres med årlige indtægter, i 20 – 25 år. Det første år kan 

indbringe mindre, hvis anlægget først opererer en del af året.  

Budgettet vil omfatte endnu 5 – 10 år efter de første 20 år, såfremt der 

eksisterer en option for forlængelse af grundens lejeaftale, samt option for 

afsættelse af elektriciteten. Under denne forlængede periode budgetteres ikke 

med FIT, så indtægterne er lavere. 

Indtægter under den sidste fase, afmontering, er usikre. Mener man at 

anlægget repræsenterer nogen skrapværdi efter 20 år, vil dette indgå i 

beregningen. For at være på den sikre side, mener jeg at denne værdi bør 

sættes til nul (se tidligere beskrivelse af ”PV recycle” samarbejdet).   

 

Udgifter i projektet 

Udgifterne til selve oprettelsen af anlægget er markant højere end de senere, 

løbende udgifter, under almindelige driftsforhold.  

Under planlægnings- og oprettelsens fase, foretages følgende udgifter: 

 Honorar til udbyderen for: salget af anlægget, projektomkostninger, 

markedsføringsomkostninger, etablering af selskaber, indgåelse af 

kontrakter og aftaler, due diligence, udgifter til advokater, revisorer og 

ingeniører 
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 Oprettelsespris af anlægget, herunder 

o Betaling til EPC (entreprenøren) 

o Udgiften til solcelle panelerne 

o Udgift til inverter, transformer 

o Pris på montage materiel 

o udgift til kabler, el materiel 

Når anlægget er i drift, skal de årlige udgifter afregnes: 

 Leje af grunden 

 Forsikringsudgifter 

 Sikkerhed: overvågning og vagtaftale 

 Vedligeholdelsesaftale 

 Administrationsaftaler 

 Renteudgifter til banken 

 Udskiftning af udstyr (ca. hvert 8. år skal inverter udskiftes)  

Udgifter og indtægter for investoren 

Som investor skal indtægterne og udgifterne beregnes ud fra den enkeltes 

forhold. Disse forhold er forskellige for hver investortype. Investering som 

privat person i kommanditselskabsstruktur, under virksomhedsordning, med 

opsparet beløb og høj personlig indkomst, har en hel forskellig budget end et 

selskabsinvestor har.  

Derfor er der tale om to betragtninger: udgifter og indtægter for 

anlægget/projektet, og økonomien med investorens øjemed.  

Aspekter der har konsekvenser for afkastet fra en given projekt er:  
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 Fradragsmuligheder i skatten ved K/S: frie midler eller virksomheds-

ordning, personlig indkomst (mulighed for udnyttelse af høj fradrag) 

 Har investoren tidligere opsparing i virksomhedsordning, kan disse 

bruges til investeringen i sol anlægget, og udløse skatte tilbagebetaling 

 Beskatning i ophørsåret ved K/S: fortsætter personen med 

virksomhedsordning, eller skal hidtidige beløb beskattes 

 Beskatning af aktier ved A/S: Er der tale om privatperson med 

pensionsmidler, frie midler, selskabsinvestor  

 Valutakurs påvirker investoren, selv om i projektet er både indskud og 

indtægter i samme valuta. Valutakursen påvirke investorens afkast, da 

afkastet beregnes i kroner.  

Andre betragtninger 

Der eksisterer et marked for fungerende og produktive anlæg, som har 

lukrative FIT. Disse anlæg har ofte højere handelsværdi end tilsvarende nye, 

dels fordi der ingen oprettelsesrisiko er, og dels fordi tilskudsordningerne med 

tiden er blevet nedtrappet for nye anlæg. 

Dette betyder at en investeringshorisont behøver ikke at være 20 år, og der 

findes en mulighed for at sælge hele anlægget tidligere. Der findes 

skattemæssige konsekvenser for sådan en handling. Er investering sket som 

A/S eller K/S, bør vedtægterne og aftalerne indeholde fremgangsmåden ved 

opståen af sådan et ønske.  

Mht. projektering, findes der et sekundært marked, hvor udbydere og 

initiativtagere kan købe projekter på tegningsbrættet, med færdigbehandlede 

licenser og tilladelser. Alt efter hvor besværligt det er at opnå tilladelser på et 

land/kommune, og kvaliteten af disse licenser, kan der spares en del tid og 

usikkerhed. Prisen på licenserne afspejler naturligvis disse fordel. 
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Overvejelser - det rette investeringsprojekt 

Potentielle investorer bør se på mange betragtninger, hvis de ønsker at 

investere i et solenergi projekt. 

Man skal studere og forstå de forskellige aspekter i investeringstilbuddet: den 

legale og skattemæssige struktur, indskudsstørrelse, budgettet og likviditet år 

for år, antal år frem til tilbagebetaling af investeringen, IRR, risici, udbyderens 

renommé, samarbejdspartneres renommé, ekstern finansierings status og 

størrelse, er projektet nøglefærdigt eller findes der oprettelsesrisiko, typen af 

projektet (tag, landsbaseret), hvilket land ligger anlægget på (herunder 

stabilitet, kriminalitet).    

Man bør kigge efter faldgrubber: 

- Har projektet positivt likviditet i alle år? 

- Er skarpværdien sat for højt (ledsaget af et løfte om tilbagebetaling af 

indskuddet ved projektets afslutning)? 

- Prisen på anlægget, som er Euro pr. kWp. En tommelfinger regel siger at 

solcelle modulerne koster ca. 50% af den totale udgift, og modulernes pris 

kan verificeres. For høj pris giver lavere afkast, og antyder at udbyderen har 

indberegnet for høj margin. 

- Findes der allerede senior lån? Hvor stor en del af udgiften dækker den, og 

hvad er betingelserne? Findes der et højt lån, med lav rente, fra en kendt 

bank, kan man være sikker på at der blev gennemført grundig due diligence. 

- Tilbagebetalingstid for investeringen er en udmærket indikator for projektets 

pris. Jo kortere jo bedre. 

- Findes der oprettelsesrisiko eller falder finansieringen først når anlægget er 

produktiv. 
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Budget og forudsætninger 

Budgettet for oprettelse af et solcelle anlæg indeholder en række 

forudsætninger og beslutninger. Forudsætningerne kan deles i fire 

hovedgrupper: Investering, finansiering, løbende, andre. 

Investeringsbudget 

Antal Watts Peak: hvor stor er anlægget.  

Kostpris pr. watt peak: angiver det totale kostpris for anlægget, til dette er 

oprettet og producerer elektricitet. Inkluderer alle oprettelses- og 

planlægnings udgifter. 

Total projektpris: beregnet som antal watts peak ganget med kostprisen. Det 

er dette beløb, som skal finansieres af investorer og banklånet, og er basis for 

alle beregninger og afkast. 

Skatte afskrivningsprocent/model: Valg af afskrivning, som kan være lineær 

eller saldoafskrivning med fast procentsats (se afsnit ”afskrivning” på side 53). 

Valget er baseret på eksisterende regler, samt valg af selskabsstruktur og 

ønsket investortype. 

Performance factor kWh/kWp: Angivelse af det formodede antal producerede 

kWh for hver kWp installeret. Dette tal er afhængig af solcelle panelerne, og 

lokationen (se gennemgang på side 12).  

Finansieringsbudget 

FIT: Feed-In Tarrif, de faste indtægter fra staten pr. produceret kWt, de næste 

20 – 25 år. FIT varierer fra land til land, kan være inflationssikret, og er 

afhængig af datoen for produktionsstart, projekttypen og projekt størrelsen (se 

gennemgang på side 14).  

Indtægt fra el-selskab: Pris for kWt som el-selskabet er forpligtet til at betale, 

de næste 20 – 25 år. Ligesom FIT, varierer denne pris fra land til land, og er 
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ikke fast, men følger elpris indekset. I budgetter anvendes den formodede 

fremtidige inflation til beregning af den fremtidige pris 

Renteindtægter: Indtægter fra midler placeret i evt. sikringskonto og andre 

likvide 

Lånefinansierings sum: Den del af den totale projektpris som finansieres af 

banklån. Kan bestå af flere lån, herunder mezzanin 

Lånets omkostninger: evt. ”oprettelses udgift”, provision 

Tilbagebetaling, antal år: Lånets løbetid, start og slut dato 

Lånets rentesats: Kan være fast de første år, og variable senere 

Udbyder kommission: Udgifter til udbyderen  

Equity: Den resterende del af projekte, når lånene er indkalkuleret 

Løbende udgifter og andre forudsætninger 

Leje af grund pr. år: ofte fast i en årrække 

Forsikring pr. år: Prisen vil normalt være fast de første 5 år.  

Vedligeholdelse pr. år, pr mWp: Normalt fast og inflationssikret de første 5 år. 

Sikkerhed pr år: Udgift til vagtværn, hegn, etc. 

Administrationsudgifter pr. år: Kan være indekseret 

Panelernes degradering pr. år: Det findes normalt garantier fra producenten 

om maksimal tab, som tidligere beskrevet. Der skal budgetteres med 

degradering på mellem 0,5 – 1,0% 

Moms satsen: I Italien betales 50% moms, som tilbagebetales efter et år 

Skrapværdi: Som tidligere beskrevet, bør denne være nul 

Forventet årlig inflationsprocent: Herom mere under ”Følsomhedsanalyse” 
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Følsomhedsanalyse 

Solenergi investering har en lang horisont, og der kan i investeringsperioden 

forekomme ændringer ift. budgetforudsætningerne. Disse ændringer ville få 

betydning for afkastet og opsparing, enten i positivt eller negativt retning. 

Udbyderen skal sikre at både budgettet og prospektet gennemgår de 

væsentlige punkter, med konkrete tal eksempler. I det følgende beskrives de 

væsentlige følsomme områder i et projekt, og hvilke generel effekt de kan 

have på afkastet. 

• Lånerente. Mange projekter aftaler fast lånerente i nogle år. Er der flere 

lån involveret, er renten variabel, eller sker der noget med pengeinstituttet, 

vil højere renteudgifter have stærk negativ konsekvens på afkastet. 

• Inflation. Da hovedparten af indkomsten stammer fra FIT, og hvis denne 

ikke er inflationssikret, vil højere inflation have negativ påvirkning på real 

afkastet. Omvendt ville de reale udgifter til lån med fast rente falde. 

• Solens bestråling, og panelernes ydelse. Degraderes panelerne 

langsommere end budgetteret (og budgettet er ofte konservativ på dette 

felt), vil der være stærk positiv effekt på afkastet. Samme gælder mere 

stråling end forventet. 

• Prisen på el (den variable del) kan stige eller falde, og dermed afkastet. 

• Skrapværdi: er denne højere end beregnet, kan dette have signifikant 

påvirkning på resultatet det sidste år. 

• Driftsomkostninger, forsikring, administrationsaftale, overvågning, 

vedligeholdelsesudgifter kan alle svinge. 

Hvis projektet har en option om at fortsætte driften efter de første 20 år, selv 

efter aftalen om FIT er afsluttet, er der muligheder for pæn ”up-side”.  Til den 

tid kan elpriser være høje, mens anlægget er færdigafskrevet, og de faste 

omkostninger er lave. 
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Afskrivning 

Ved investering i solcelleanlæg på under 1 MW er afskrivningssatsen 25%. Er 

anlægget på mere end 1 MW, er det årlige afskrivningssats 23%, og denne 

sats nedtrappes gradvis til 15% om året frem til 2015. I skattemæssig forstand 

er der tale om udskydelse af skatten, idet evt. genvundne afskrivninger 

beskattes ved salg (tidligere med 10% rabat, men uden rabat fra 2010). Men 

på solcelle anlæg vil der formentligt ikke være genvundne afskrivning, hvis 

ejerskabet fortsætter i 20 år. 

Skatteafskrivningen er betydeligt hurtigere end anlæggets levetid. 

Uddrag af Skatterådets afgørelse vedr. afskrivning af solceller fra den 18. 

november 200817 : 

1) Kan et photovoltaisk solcelleanlæg monteret på landjorden skattemæssigt 

afskrives som et driftsmiddel? 

Svaret er: Ja 

2) Kan et photovoltaisk solcelleanlæg monteret på strukturer på en bygning 

(nagelfast) skattemæssigt afskrives som et driftsmiddel? 

Svaret er: Ja 

Sagsfremstilling og begrundelse findes på Skats hjemmeside. 

Skatterådet bekræfter, at et solcelleanlæg monteret på landjorden kan 

afskrives som et driftsmiddel. Ligeledes bekræftede Skatterådet, at et 

solcelleanlæg, der monteres på stativer på en bygning, og hvis produktion 

afsættes til elnettet, kan afskrives som et driftsmiddel. Skatterådet udtalte i 

den forbindelse, at anlæg med en kapacitet over 1 MW afskrives på en 

særskilt saldo efter reglerne i afskrivningslovens § 5 C. 

Endelig fandt Skatterådet, at et solcelleanlæg, der er integreret i en bygnings 

bestanddele, og hvor den producerede elektricitet anvendes som 

                                                
17 Se på http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1790985 
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strømforsyning for selve bygningen, må anses for en installation i 

afskrivningslovens forstand. 

Hvad består den afskrivningsberettigede anskaffelsessum af? 

Afskrivningsgrundlaget indeholder følgende: 

• Anlæggets samlede anskaffelsessum 

• Opstillingsomkostninger 

• Advokat og revisoromkostninger vedrørende købet 

• Mægleromkostninger 

• Omkostninger til tekniske rådgivere samt eventuelt ekstern vurdering 

Er udbyderens omkostninger afskrivningsberettigede? 

Der har i retssystemet været en række sager om, hvorvidt udbyderens 

vederlag er afskrivningsberettiget. 

Udbyderen kan specificere sine ydelser på de afskrivningsberettigede 

ydelser: 

- Honorar for medvirken til salg af anlægget  

- Due diligence honorar til udbyderen for arbejde ved gennemførelsen af 

handlen i samarbejde med revisor og advokat  

Og på de ydelser som ikke kan afskrives: 

- Honorar til udbyderen for projektomkostninger og markedsføring  

- Honorar til udbyderen for etablering af selskaber  

Projektomkostninger, markedsføring, og stiftelse af selskaber, er opfattet som 

etableringsomkostninger uden ret til afskrivning og indgår ikke i anskaffelses-

summen.  

Der er stadig uenighed, også efter Højesterets dom af 25. november 2008 

som omhandlede en sag om ejendomsinvestering, hvorvidt mæglers honorar 

kan afskrives. I branchen er det normalt at medregne beløbet i afskrivnings-

grundlaget, men den skal nævnes i ”følsomhedsberegning”, i det tilfælde at 

afskrivning på dette beløb underkendes af SKAT/domstole. 
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Finansiering 

Banklån  

I forbindelse med solcelle projekter er det normalt muligt at opnå et banklån 

på 70-80% af investeringen, tilmed som non-recourse. Lånemulighederne 

blev dog forværret i takt med finanskrisens fremmarch.  

Bankernes villighed til at stille op med lånet er baseret på tillid til projektet: 

land, lokation, budget, entreprenør, samarbejdspartnere, udstyr, udbyders 

renommé, vil alle påvirke beslutningen. 

Lånet skal typisk afvikles på 12 - 18 år, med fast rente de første 10 år.  

Lånet behøves ikke at komme fra en lokal bank. Tyske lån, f.eks., finansierer 

projekter i andre lande (de såkaldte KfW lån)18. Er det tilfældet, vil 

selskabsstrukturen tilpasses derefter (se side 32).  

Høj belåningsgrad giver investorerne en fingerpeg om projektets kvalitet.  

Långivers sikkerhed 

I forbindelse med optagelse af lån stiller kommanditselskabet eller aktiesels-

kabet sædvanlige sikkerheder overfor banken, hvilket består af førsteprioritets 

pant i anlægget, transport i afregninger og forsikringssummer, Indtrædelses- 

ret i jordlejemål, transport i resthæftelserne samt evt. pant i aktier. 

Hovedlånet er normalt non-recourse, og udover de førnævnte sikkerheder 

som er baseret på selve projektet, skal investorerne ikke stille med yderligere 

sikkerhed.  

En almindelig betingelse er at projektet opretter en sikringskonto, svarende til 

50 - 75% af næste års budgetterede udgifter. 

(Ved K/S kan indskuddet til komplementar selskabet, normalt et 

anpartsselskab, bruges som ekstra lån i projektet). 

                                                
18 KfW (“Kreditanstalt für Wiederaufbau“) er en stor tysk bank, med hovedsæde i Frankfurt. KfW yder 
lån med lav rente, ofte med mulighed for 1-2 års afdragsfrihed, til en række formål, herunder 
finansiering af vedvarende energi, her solcelle anlæg. Banken finansierer anlæg over hele Europa. 
Banken betragtes som en af verdens sikreste. KfW Bankgruppen rejser årligt 60 - 70 mia. Euro på 
kapitalmarkederne, og er den femte største kapitalmarked udsteder i Europa (efter fire regeringer).  
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Mezzanin 

 

Ud over hovedlånet, kan projekter til tider opnå mezzanin belåning. 

I forbindelse med finanskrisen er bankerne generelt mere forsigtige mht. 

finansiering af vedvarende energi end tidligere, selv om der stadig er lettere at 

opnå lån for disse investeringer, end lån til andre typer investeringer.  

Dette gælder særligt med lavere prioriterede finansiering, mezzanin. Dels er 

der Ikke mange der ønsker at deltage i finansieringen på lavere prioriteringer 

end første prioriteten, og dels er der vigende interesse fra første prioritets-

finansierende banker i overhovedet at have andre kreditorer inde i 

finansieringen på de lavere prioriteringer, da disse kan komplicere aftalerne.  

Hvis hoved banken reelt ikke ønsker andre kreditorer på lavere rangerede 

pladser, vil dette have stor påvirkning på projektet, både under etablering og 

senere erhvervelse, da den manglende finansiering kan være afgørende for i 

det hele taget at løfte projektet. 

Ønsket om at undgå fremmed finansiering på anden prioritet bør derfor også 

drøftes mellem investorerne og banken, i forbindelse med forhandling om 

pris, omfang og vilkår i øvrigt for første prioritets-finansieringen19. 

Der knytter sig en række emner til sikkerhed for lånet, når finansieringen 

består af flere prioriteter. Der kræves en aftale mellem kreditorerne, da første 

prioritets finansiering skal opgive noget sikkerhed til fordel for den anden 

rangerede, hvad er vanskeligt. I praksis vil anden prioritet stille som 

betingelse at investorerne fremskaffer ekstra sikkerhed.   

Er første prioritets finansiering modvillig overfor anden prioritet, og er der 

begrænsede muligheder for ekstra sikkerhed, vil dette afspejle sig i den rente, 

og øvrige betingelser, som mezzanin lånets udsteder forlanger.  

                                                
19 Kromman-Reumert ”Nyhedsbrev om energiret” 1/2010, side 4-6 
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Eksempel på solcelle anlægs budget og investering 

For at illustrere finansieringsformerne og konsekvenserne, vises her et model 

regnskab for investering på et solcelle anlæg. 

Forudsætninger:    

Anlæg på 1 Mega Watt, antal watts 1.000.000 

Solens strålingsfaktor i området  1,4500 
     

Pris for anlægget i euro  4.100.000 

 Afskrivningsberetiget del 96% 

     

Indtægter    

 FIT - euro/ Kilo Watt time  0,3457 

 El selskabet - euro/kWt, indekseret med 1% 0,0850 

     

Udgifter    

 Jordleje, euro pr. år 10.000 

 Service og vedligeholdelse 6.300 

 Teknsik ledelse  16.000 

 Forsikringer   9.300 

 Dansk administration, andet 14.000 

I alt udgifter, euro pr. år  55.600 
 

Banklån, procent af samlede finansiering 76% 

 Banklån fast rente i 10 år 5,00% 

 Antal år for tilbagebetaling 15 
     

Selskabsskat i udlandet   31,40% 
     

Årlig inflation  2% 
 

Fald i solcelle modulernes ydelse pr. år 0,8% 
     
Sikringskontoen opsparings procent 51% 
  
Skrapværdi  0 
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Aktieselskab A/S 

Ved investering via et aktie selskab A/S, med lineær driftsafskrivning over 20 

år, viser tabellen de årlige resultater og likviditet i selskabet. Tabellen her 

viser kun de første og de sidste år, af hensyn til overskueligheden. 

Model projekt, 1 MW, A/S           
'000 Euro               
           
Projekt Budget   Primo 2010 2011 2012 ……..2028 2029 

           
Resultatbudget               
           
  Omsætning   625 621 617 ………561 558 
  Driftsomkostninger -56 -57 -57 -75 -76 
  EBITDA   569 564 560 ………486 482 
  Afskrivninger  -197 -197 -197 -197 -197 
  EBIT    372 367 363 289 285 
  Renter   -156 -145 -135 0 0 
  EBT   216 222 228 289 285 
  Skat   -68 -70 -72 -91 -89 
  Nettoresultat   148 152 156 ………199 195 
           
Balance budget               
Aktiver         
  Solcelle anlæg 4.100 3.903 3.706 3.510 ………361 164 
  Deponeringskonto 214 209 204 0 0 
  Likvide   131 278 428 4.058 4.450 
  Aktiver i alt   4.248 4.193 4.141 …….4.419 4.614 
           
Passiver         
  Egenkapital  984 1.132 1.285 1.441 4.419 4.614 
  Bankgæld   3.116 2.908 2.701 0 0 
  Passiver i alt  4.248 4.193 4.141 …….4.419 4.614 
           

Likviditets budget               
  EBITDA   569 564 560 ………486 482 
  Renter   -156 -145 -135 0 0 
  Skat   -68 -70 -72 -91 -89 
  Afdrag, bankgæld  0 -208 -208 0 0 
  Sikringskonto  -214 5 5 0 0 
Likviditetsændring   131 146 150 395 392 
Akkumuleret likviditet  131 278 428 …….4.058 4.450 
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Projektets likviditet, gæld og egenkapital i 20 år: 
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Figur 21 Projekt A/S likviditet, gæld og egenkapital 

 

Investorbudget - aktieselskab A/S 

Ejer en privat person aktier i model A/S via frie midler, vil personen blive 

beskattet både af realiseret aktieavance og udbytte, som beskrevet på side 

34, med følgende satser: 

- Skat på 28% op til 48.300 DKK 

- skat af 43% for beløb over 48.300 DKK.  

Ejer en privat person aktier i model A/S, som er erhvervet med 

pensionsmidler, efter retningslinjer som er beskrevet på side 35,  

- Investeringen beskattes med PAL efter lagerprincippet 

Et dansk selskab, der ejer mindst 10% af model A/S (som dermed betragtes 

som datterselskab), skal ikke svare skat af aktieavance og udbytte. 

Den totale samlede investering i dette projekt er på 984.000 Euro.  
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Nedenfor vises udvikling i likviditet for selskabsinvestorer: tilbagebetaling sker 

efter 6 år. 
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Figur 22 Investor likviditet - selskabs A/S 

 

Investering i projektet resulterer i ROIC (indekseret) på 18,1% i gennemsnit 

over de 20 år for en selskabsinvestor.  

IRR (intern rentefod) for en selskabsinvestor er på 17%. 

Investorbudget - Kommanditselskab K/S 

Ved K/S ligner budgettet af modelprojektet aktieselskabs budget, med den 

forskel at skatten behandles anderledes.  

Ved private investorer, kommanditister som anvender virksomhedsordning, 

og ejer 10% af K/S, er forløbet følgende: 

1) Investoren starter med at indskyde 10% af den nødvendige totale 

investering (98.400 Euro), samt 10% af komplementar indskuddet på i alt 

8.000 kr. 
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2) Investoren hæfter desuden for et større beløb end indskuddet, således at 

hans fradragskonto netop kan rumme de skattemæssige fradrag. Den 

totale Hæftelse vil være på ca. det dobbelte af indskuddet, i tilfældet 

model K/S på ca. 200.000 Euro i alt. Hæftelsen af denne størrelse kræver 

at investoren bliver udsat for kreditvurdering. 

3) Hvert år beregnes den skattemæssige besparelse /betaling, Kalkulationen 

beskrives nedenfor, alle priser i Euro: 

a) Beregn årets resultat før afskrivning, som EBITDA fratrukket renterne.  

I model K/S vil 2010 give: 569.000 – 156.000 = 413.000. 

Investoren står for 10% af K/S, svarende til                            41.300.  

b) Der foretages maksimal skatteafskrivning. I model K/S vil dette være 

saldometoden med 25% pr. år.  

I 2010 25% af den afskrivningsberettigede investering,         -98.400. 

c) De to tal lægges sammen, for at finde det skattemæssige resultat.  

I 2010 er resultatet 41.300 - 98.400                                   = - 57.100. 

d) Er det skattemæssige resultat negativt, bliver skattebesparelsen 

51,5%. Er resultat positivt, betaler investoren acontoskat på 25%. Her 

resulterer det negative skattemæssige resultat i skattebesparelse 

I 2010 besparelse på 51,5% af 57.100                                = 29.400. 

Da den skattemæssige afskrivning gælder for hele det afskrivningsberettigede 

anlæg, også ved deltagelse af eksterne lån, og da man vælger en afskrivning 

på 25%, er skattebesparelserne høje for investoren, såfremt han kan rumme 

dem i sin personlige indkomst. Fradraget er typisk højt de første år i projektet. 

Desuden kan det ses at renterne i projektet udnyttes erhvervsmæssigt, til det 

fulde skattefradrag.  

Der forudsættes at den private investor betaler 25% aconto i skat løbende, og 

betaler den fulde skat (fratrukket aconto indbetalinger) i ophørsåret. 
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Nedenfor vises udvikling i likviditet for en privat investor i K/S, der har inves-

teret 10%, via virksomhedsordning. Tilbagebetaling sker allerede efter 3 år. 
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Figur 23 Investor likviditet - K/S med virksomhedsordning 

 

Bemærk beskatning af opsparet overskud det sidste år. 

Investering har ROIC (indekseret) på 20% i gennemsnit over de 20 år for en 

K/S investor under virksomhedsordning.  

IRR (intern rentefod) for efter skat for samme investor er på 18%. 

Hos private K/S investorer, kommanditister som anvender frie midler, ser 

billedet anderledes ud. 

Hos denne type kommanditist bliver EBIT (resultat før renter) beskattet som 

personlig indkomst, i 2010 en sum på 37.212 Euro.  

Investoren skal løbende betale bruttoskat af dette resultat (AM-bidrag).  

Renteudgifter for denne type investor indgår i kapital indkomst og kan ikke 

modregnes i personlig indkomst.  
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Konklusion 

Solcelle anlæg er en interessant mulighed for danske investorer, når selve 

anlægget placeres i et solrigt land, der tilmed tilbyder incitamenter og 

garanteret afregningspris (FIT). Solenergi er på hastig fremmarch i Europa – 

både landsbaserede og tagintegrerede projekter. 

Investering i solcelle anlæg er kendetegnet ved initial indskudsbehov, 

efterfulgt af langt, stabilt, positivt cashflow i mange år, som resulterer i højt 

budgetteret afkast.  

For at kunne præsentere investorerne for et færdigt tilbud og budget, skal 

udbyderen af et solenergi projekt sørge for indgåelse af de nødvendige 

aftaler, due diligence, oprettelse af selskabsstrukturen, samarbejde med 

eksperter, sørge for fremtidige vedligeholdelse og administration, og indgå 

aftaler om oprettelsen af anlægget og om ekstern finansiering. 

Solenergi projekter udbydes i Danmark enten som investering i et aktie-

selskab, eller som investering i kommanditselskabsform. Disse to former har 

implikationer på afkastet og hæftelsen, alt efter om investoren er en selskabs-

investor eller privat person. En privat person kan desuden investere med frie 

midler, med pensionsmidler, eller via virksomhedsordning. Disse valg har stor 

betydning for afkast og beskatning. Vælger en privat person at investere via 

kommanditselskab, og anvendes virksomhedsordning, kan han potentielt 

udnytte stort skattefradrag, kombineret med de løbende indtægter. 

I projekterne indgår typisk stort banklån, der dækker 70 - 80% af 

investeringsbehovet. 

Der findes selvfølgelig risici i solenergi projekter, ikke mindst da projekterne 

planlægges at være aktive i lang tid, 20 – 25 år, og dermed er forudsætnin-

gerne mindre sikre. Fremtidig lovgivning og skattelovgivning kan ændres, 

solen kan skinne mindre, der kan opstå geopolitiske spændinger, eller 

indtræffe højere løbende udgifter ved øget hærværk og kriminalitet. 



Joachim Lahav                                                                            Page 64 of 65 

Litteratur 
 
 
- EPIA European Photovoltaic Industry Association (3/2009). Global Market 

outlook for Photovoltaics until 2013  

- European commission, Luxemburg (2009). Photovoltaic Solar Energy, 

Development and current Research. 

- EPIA. EPIA Annual report 2009  

- EPIA og A.T. Kearny, Set for 2020, executive summary 

- International Energy Agency, 2009, Renewables in Global Energy Supply 

- Greenpeace og EPIA, 2008, Solar Generation V - 2008 

- Greenpeace International, 2009, Concentrating Solar Power – Global 

Outlook 2009  

- National Renewable Energy Laboratory, 2009, Feed-In Tariff Policy 

- International Energy Agency, 2009, Trends in photovoltaic applications  

- International Energy Agency, 2009, Promotional Drivers for Grid-connected 

PV 

- EPIA, 12/3/2010, Overview of European PV Support Schemes  

- Kromann Reumert, 1/2010 energiret 

- Obton, EstatePartners, DIFKO, SKAT, EnergiInvestor, EuropeanEnergy, 

Energitjenesten, GSE Italy, EU publikationer: Diverse materieller 



Joachim Lahav                                                                            Page 65 of 65 

Figurer og tabeller 

 

Figur 1 Solenergi dækning af verdens behov..............................................................3 

Figur 2 Solvarme virkemåde                            Figur 3 Solvarme anlæg ......................6 

Figur 4 Luftsolfangeranlæg virkemåde            Figur 5 Luftsolfangeranlæg.................7 

Figur 6 Parabolisk trug virkemåde                   Figur 7 Parabolisk trug........................8 

Figur 8 Solkraft tårne .................................................................................................8 

Figur 9 Solcelle virkemåde, tagintegreret solpanel, solcelle moduler........................10 

Figur 10 Historisk udvikling af global kumulativ PV ...............................................11 

Figur 11 Global årlig PV indførelse, forventning pr. region......................................12 

Figur 12 PhotoVoltaic modul pris siden 1970 ($/W) ................................................13 

Figur 13 FIT i Europa ..............................................................................................15 

Figur 14 PV støtteordninger og incitamenter i udvalgte lande ..................................16 

Figur 15 Landbaseret solcelle anlæg ........................................................................20 

Figur 16 Tagmonteret solpaneler..............................................................................21 

Figur 17 Udbyder, aktører, ansvar............................................................................23 

Figur 18 Sammenhæng mellem investortype og selskabsform..................................31 

Figur 19 Aktieselskabs konstruktion ........................................................................32 

Figur 20 Kommanditselskab konstruktion................................................................36 

Figur 21 Projekt A/S likviditet, gæld og egenkapital ................................................59 

Figur 22 Investor likviditet - selskabs A/S................................................................60 

Figur 23 Investor likviditet - K/S med virksomhedsordning .....................................62 

 


