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NORGES VEL

Mål: Livskraftige lokalsamfunn.

Hvordan: Gjennom bærekraftig næringsutvikling
innenfor landbruk, marin sektor og fornybar
energi. 

NORSK SOLENERGIFORENING

Ikke-kommersiell organisasjon, grunnlagt i 1981.

Mandat: Vi jobber for å fremme økt kunnskap 
om og økt bruk av solenergi i Norge.

http://www.norgesvel.no/
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Hvorfor solenergi i 
landbruket?

• Ofte store og skyggefrie takflater 
tilgjengelig.

• Mange gårdsbruk har stort 
energibehov, også i sommerhalvåret.

• Bonden oppnår økt kontroll over 
viktig innsatsfaktor – energi. Gir 
større økonomisk forutsigbarhet.



Hvorfor solenergi i 
landbruket?

• Minimalt med drifts- og 
vedlikeholdskostnader.

• Modulbasert – enkelt skalerbart.

• Bondens merkevare?

• Kan bidra til å gjøre norsk landbruk 
mer selvforsynt med fornybar energi 
– ref. Bondelagets 2030-ambisjon.



Grøndalen 
gård: 

Solceller og 
solfangere



Grøndalen
gård, 

årsproduksjon
for 2016 (frem
til midten av
november)



Introduksjon 
til solenergi



Solen – en fantastisk 
energikilde

• 100 % ren og fornybar 
energi.

• Fritt tilgjengelig  og ferdig 
distribuert.

• Solenergiteknologiene 
har blitt bedre, og 
prisene har falt.



Ulempen…

• Men, solenergi er 
uregulerbar energi… 
(natten, vinteren, 
overskyet vær).

• Vi må derfor:

• lagre energien 
(fremdeles noe dyrt)

• supplere med andre 
energikilder



Norske solforhold

• Solinnstråling på horisontal flate: 700–1 000 kWh 
per kvadratmeter per år.

• Høyest solinnstråling finner en på Sør- og 
Østlandet – på nivå med f.eks. Tyskland.

• Stor årlig variasjon:

- Høyest: Mai – juli

- Lavest: Desember – januar

• Kaldt norsk klima – effektive solceller!



Ressursgrunnlag: Sesongvariasjoner

Totalt: 918 kWh/m2 (2013)



Følg Evenstad på 
sunnyportal.com

Kilde: Bruk av solenergi i det 
norske landbruket (2016) 



Solenergi er fleksibelt!

• Solenergi passer til alle 
skalaer. 

• Mange bruksområder for 
solceller.









Solfangere versus solceller

Solfangere 
- Produserer varme: Gir varme 
til tappevann/romoppvarming

Solceller (PV) 
- Produserer strøm

- Tilknyttet nett eller offgrid



Varme fra 
solfangere



Nøkkeltall - solfangere

Lang levetid: 25-30 
år.

1

Høy virkningsgrad: 
50-70 %.

2

Et solfangeranlegg 
leverer typisk 300-
500 kWh varme per 
kvadratmeter 
solfangerareal.

3



Strøm fra
solceller



Nøkkeltall - solcellemodul

Lang levetid (30-40 
år).

1

Ofte 15-20 % 
virkningsgrad.

2

Et solcelleanlegg 
leverer typisk 100 –
170 kWh strøm per 
kvadratmeter 
solcelleareal.

3



Solfangere vs. solceller

Solfangere: 
• Utnytter mer av den innstrålte 

solenergien.

• Men produserer kun varme.

• Er avhengig av at det er et 
varmebehov i bygget.

Solceller:
• Lavere effektivitet.

• Men produserer elektrisitet.   

• Kan anvendes til alt 
energiforbruk i bygget (utstyr, 
belysning etc.)



Nytt hefte
fra Norsk
solenergi-
forening



Bruk av
solceller i

Norge



Solcelleanlegg

• Et solcellepanel er satt sammen av 
flere solceller.

• Et solcelleanlegg er satt sammen av 
flere solcellepaneler.

• Krystallinske solcellepaneler er mest 
vanlig (silisium).

• Lav temperatur kombinert med sterk 
solinnstråling gir høyest effekt.

Foto: FUSen



Solcellesystem

• Solcellepaneler

• Vekselretter/inverter

• Montasjesystem

• Kabler



Vekselretteren

• Omformer likestrøm
til vekselstrøm.

• Transformerer 
spenningen til 230 
volt.

• Regulerer anlegget
slik at produksjonen
maksimeres.

• 1 bytte.



Plassering

Skygge…



Mikroinverter



Montasjesystem

• Må være dimensjonert for å:

• tåle vekten av panelene, 
samt tilleggslaster som 
vind og snø.

• Må være utformet for å gi 
ventilasjon til panelenes 
bakside.

• Montasjen skal ikke forringe 
bygningskonstruksjonen!



Prisutvikling
– et 

eksempel

Kilde: «Solkraft i Norge - fremtidige 
muligheter for verdiskaping» (2016)



Solfangersystem

• Solfangere

• Rørføring

• Varmelager (akkumulatortank)

• Styringssystem



Trykksatte versus 
trykkløse systemer

• Trykksatt system: 
Varmemediet en 
blanding av vann og 
glykol - lukket krets.

• Trykkløst system: 
Varmemediet rent 
vann - dreneres ut.



Akkumulatortanken
• Vanligvis større enn vanlige varmtvannstanker.

• Andre energikilder, som bioenergi og varmepumpe, kan
også kobles til den samme akkumulatortanken.

• El-kolbe(r) sørger for at akkumulatortanken alltid holder 
høy nok temperatur.

• Viktig med god sjikting for å utnytte solvarmen best mulig
- jo høyere akkumulatortank jo bedre.

• Solvarmeanlegget skal kobles til den nederste delen av
akkumulatortanken. Andre varmekilder kobles til over 
solvarmen (helt øverst plasseres el-kolben).

• Tommelfingerregel: Akkumulatortanken bør ha et volum
på minimum 50 liter per kvm solfangerareal. 



Kombinasjonen bioenergi 
og solvarme

• Kombinasjonen bioenergi og solvarme er godt egnet siden 
solfangerne leverer varme i perioder hvor 
bioenergianlegget ellers hadde gått på lav last og med lav 
effektivitet. 

• Bioenergianlegget kan derfor slås av i disse periodene, 
noe som:
• forlenger levetiden til bioenergianlegget
• sparer brensel 
• muliggjør vedlikehold 

• I tillegg er det ofte mulig å benytte den samme 
akkumulatortanken for bioenergianlegget og solfangerne 
(men ikke alltid optimalt).

• PS: Solenergi bør ha prioritet før bioenergi!



Plassering

• Solenergianlegg kan 
monteres på vegg eller 
tak:

• utenpå eksisterende 
bygningsmasse

• erstatning for 
bygningsmaterialer -
bygningsintegrert



Minne gård 
Foto: Solel



Foto: Free Energy



Solfangere integrert i vindusrammer på enebolig i 
Stavern.



Oseana kulturhus i Os kommune utenfor Bergen er 
dekket av bygningsintegrerte solceller



Strand kirke, Rogaland
Foto: Harald Ringstad



http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd16nO_vbPAhWHZCwKHXvGClsQjRwIBw&url=http://dailygreenpost.com/solar-panels-cost/&psig=AFQjCNG-e71NlGTFryJZha-yKlK4NuEQ0w&ust=1477517537770330


Plassering

På mark



Plassering

På mark



Kilde: 
Aftenposten

Solcelleparken Kalkbult i Sør-Afrika produserer 
strøm til 35.000 husstander, på et område like stort 
som 130 fotballbaner. Foto: Scatec Solar.



Plassering

•Sørvendt: Maks total energi 
gjennom året.

•Øst/vest: Mer energi 
morgen/ettermiddag.

•Vinkel…



Tips: Undersøk strøm og 
varmebehov

Hvor mye varme og strøm 
bruker du de ulike månedene 
i året? Sammenfaller evt. 
produksjon og forbruk i stor 
nok grad? Ønskelig at 
energien som produseres i 
størst mulig grad brukes i 
egne bygg.



Tips: Undersøk 
tilgjengelige arealer

Hvor store arealer har du, 
og i hvilke himmelretning 
og vinkel? Er det skygge? 
Er taket sterkt nok? Er 
taket gammelt og bør 
skiftes før man monterer 
solenergianlegg? Estetiske 
hensyn? 



Rakkestad: 
Solceller

på kyllinghus
(Norsk

Landbruk
8.9.16)



Hvorfor 
solceller?

Kyllingbonden Sigmund Watvedt:

«- Det største effektbehovet har jeg på 
ettermiddagen mellom klokka tre og fire. Det er 
da det er varmest og ventilasjonsviftene trekker 
mest effekt, og det er da panelene på taket som 
ligger sørvestvendt, gir mest effekt, forklarer 
Watvedt.»



Rammebetingelser



Rammebetingelser i Norge

• Støtteordninger

• Enova

• Bioenergiprogrammet

• Elsertifikatordning

• Plusskundeordningen

• Plan- og bygningsloven



Støtteordninger: Enova

• Ingen ordinær tilskuddsordning
til solceller på næringsbygg.

• Solfangere på næringsbygg: 
Program Varmesentraler (for 
solfangere gis det 201 kr/m2).

• Støtteordning for boliger.

• Kommunale støtteordninger?



Enova: El-produksjon



Enova: Solfanger



Innovasjon Norge: 
Bioenergiprogrammet

• Det kan gis tilskudd eller en 
kombinasjon av tilskudd og lån til:

•Anlegg for varmesalg

•Gårdsvarmeanlegg (kan 
også støtte solanlegg) 

•Varmeanlegg for veksthus

•Biogassproduksjon

•Lager- og tørkeanlegg for 
brenselsflis

http://www.innovasjonnorge.no/no/fin
ansiering/bioenergiprogrammet/

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiQmbz61enXAhWnK5oKHRuKBwQQjRwIBw&url=http://ungenergi.no/energikilder/bioenergi/hva-er-bioenergi/&psig=AOvVaw2OnsQxAbx7nowUdKO-9530&ust=1512247177909987
http://www.innovasjonnorge.no/no/finansiering/bioenergiprogrammet/


Støtteordninger: Elsertifikatordning

• Felles norsk-svensk støtteordning som skal 
stimulere til utbygging av fornybar kraft 
(elektrisitet) ved at den gir en ekstrainntekt til 
produsentene.

• Teknologinøytral: All ny fornybar 
kraftproduksjon kan motta sertifikater.

• El-sertifikater kan være aktuelt for større 
solenergiprosjekter:

• Minstegebyr på 15 000 kr 



Plusskundeordningen

• Produksjon til eget forbruk –
tidvis overskuddskraft. 

• Plusskunder: Strømkunder 
som i perioder produserer 
mer strøm enn de selv bruker.

• Typisk betaling for 
overskuddskraften: 
Spotpris.



Plusskundeordningen

• NVE har vedtatt nye regler for plusskunder 
(gyldig 1.1.17):

- alle nettselskap pålagt å inngå avtale med 
strømkunder som ønsker å bli 
plusskunde

- plusskunden kan maksimalt levere 100 kW 
overskuddskraft

• Nettselskapet ditt kan fortelle hvilke tekniske 
krav som gjelder for plusskunder i deres nett.

• Du må ha en smart strømmåler.

• Finn en kraftleverandør som er villig til kjøpe 
overskuddskraften din.



Noen aktører
betaler

bedre enn
spotpris for 

solstrøm

Kilde: Europower 2017



Solenergi i retningslinjene til PBL

• I retningslinjene til PBL (plan- og bygningsloven):

Solenergianlegg, som solcelle- og solfangeranlegg, er å anse som 
bygningsteknisk installasjon og er søknadspliktig etter pbl. § 20-1 
bokstav f.

Installering, endring og reparasjon av solenergianlegg i eksisterende 
byggverk innenfor en bruksenhet eller branncelle, vurderes som en 
enkel installasjon og er unntatt fra kravet om søknadsplikt.

• Nybygg: Søknadsplikt

• Eksisterende bygg: Unntatt søknadsplikt, MEN

- kan være søknadsplikt for spesielle/vernede bygg eller store 
fasadeendringer



Økonomi…



Individuelle regnestykker!!!

• Flere faktorer påvirker regnestykket, f.eks.:

• anleggskostnaden (teknologi og 
installasjon)

• produksjon (og hvor mye klarer man å 
bruke selv)

• alternativ energikostnad

• inntekt fra energisalg

• mulighet for støtte





Et typisk solcelleanlegg…

• I dag koster et solenergianlegg til en 
privatbolig et sted mellom 50.000 og 
150.000 kroner.

• ‘Typisk’ størrelse på anlegg: 3-5 kW.

• 4 kW anlegg: Tar ca. 25 kvm plass på 
taket.

• Ytelse: Ca. 700 – 950 kWh per 
installert kW.

• Typisk strømforbruk enebolig per år: 
20 000 – 25 000 kWh.

Foto: Smart Energi



Bransje-
register



Aldri for 
sent…



Til slutt…

• Det er et viktig poeng at de som investerer i 
solenergi får gode erfaringer slik at ett prosjekt 
utløser flere andre prosjekter. Dette er bra for 
de som investerer og for utviklingen av 
solenergi i Norge generelt.

• Med andre ord: Viktig at investeringene gjøres i 
gode prosjekter:

• Behov?

• Egnede arealer?



Takk for meg!
www.solenergi.no

www.finnsolenergi.no

http://www.solenergi.no/
http://www.finnsolenergi.no/

