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Af Sus Falch // boligen@berlingske.dk

I Danmark skinner solen i gennemsnit mere 
end 1.800 timer om året, og selv på en grå-
vejrsdag kan solens gode energi udnyttes til 
opvarmning af fritidshusets rum og varme 

vand. Samtidig med, at man sparer penge, gi-
ver solens 100 procent miljøvenlige energi den 
gode samvittighed et hak opad, fordi der ikke 
udledes CO2 gasser.

Men ikke nok med, at solen er gratis nu og 
her. Det vil den fortsat være, mens priserne på 
konventionelle brændstoffer stiger. 

Solenergi er relevant til flere formål i fri-
tidshuset og kan endda opgradere komfortni-
veauet og sende fugt og lugt på flugt med gra-
tis opvarmning i vinterhalvåret, hvor mange 
vælger at lukke af og ned for at spare på den 
dyre elvarme.  

Afhængigt af fritidshusets størrelse kan 
man naturligvis vælge at installere store og 
dyre anlæg, som er udbredt i helårshuse, men 
så er investeringen oppe på 70.000-100.000 kr., 
og det er en helt anden snak.

ET SOLVARMEANLÆG ER   som alle andre 
anlæg mest effektivt i sommerhalvåret, hvor 
det formår at dække hele forbruget af varmt 
forbrugsvand, hvis det ellers er dimensioneret 
efter behovet. Dog skal man være klar over, at 
processen med opvarmning kan gå langsom-
mere med solenergi end med konventionel 
energi.

Solvarmeanlægget består af en eller flere 
solfangere med frostfri væske i rør, der er for-
bundet med varmtvandsbeholderen, hvor det 
afgiver sin varme til vandet, og løber retur til 
solfangeren for at blive opvarmet på ny. Når 
solen ikke rækker, opvarmes vandet af en el-
patron, som man kender det fra almindelige 
elvandvarmere.

Et godt solvarmeanlæg har minimale 
driftsomkostninger, holder i gennemsnit 20 
år og koster inklusive installering på et etplans 

hus ca. 35.000 kr. Som tommelfingerregel kan 
man regne med 1-1,5 kvadratmeter solfanger 
pr. person til opvarmning af vand.

ET SOLCELLEANLÆG ER  en af de andre stør-
re investeringer til udnyttelse af solens gratis 
energi. Det producerer el af solens stråler, og 
strømmen bruges indirekte til at drive elek-
triske varmekilder som radiatorer og varme-
pumper og til belysning plus andet strømfor-
brug.  

Elektriciteten fra solcellerne er jævnstrøm, 
der så forvandles til brugbar vekselstrøm 
gennem en vekselretter. I visse områder er 
det muligt at levere strøm til det overordnede 
elnet, når man ikke selv bruger det hele, og så 
løber elmåleren baglæns. Indtil videre er det 
dog kun ganske få private, der leverer solcel-
lestrøm til nettet, da det kræver et meget stort 
anlæg, og en dansker selv i gennemsnit bruger 
1.423 kWh om året.

Et godt solcelleanlæg, der producerer ca. 850 
kWh årligt koster ca. 55.000 kr. monteret, men 
man kan også vælge et gør-det-selv-anlæg, som 
ifølge EnergiMidt, der er pioner på området, 
koster fra ca. 7.000 kr. i perioder med tilskud og 
producerer ca. 200 kWh årligt. Et glimrende bi-
drag til forbruget, men altså langtfra nok til at 
dække et helt forbrug. I visse perioder og områ-
der gives der tilskud til forskellige former for sol-
energianlæg, så tjek det og priserne på forskel-
lige løsninger, før du køber.  

SOLEN KAN OGSÅ BRUGES TIL  at drive en 
såkaldt luftsolfanger, som primært anvendes 
til at holde huset tørt og lunt i bl.a. vinterhalv-
året og på kølige sommerdage.  

I den enkle model driver solen en lille ven-
tilator, som trækker solopvarmet luft fra en 
solfangerkasse eller hulrummet mellem tag 
og isolering ind i huset. Her presses køligere og 
fugtigere luft ud gennem friskluftventiler og 
almindelige utætheder.

En anden og populær mulighed er luft-til-
luft-varmepumpen, der udnytter solopvarmet 

udeluft til rumopvarmning. Her er det værd at 
vælge en model, som er testet energirigtig på 
Teknologisk Institut og bærer Elsparefondens 
mærke. Nogle produkter bruger nemlig ufor-
holdsmæssigt meget strøm, bl.a. fordi de ikke 
kan levere lave temperaturer til f.eks. frostfri-
hed og derfor opretholder en unødvendig høj 
temperatur, som sender el-måleren på arbej-
de, når den skal hjælpe med at levere et frost-
frit fritidshus på strenge vinterdage. 

SKAL HUSET HAVE NYT TAG,  kan det nu 
lade sig gøre at lægge »jordvarme« under taget 
i stedet for at grave hele haven op. Forudsæt-
ningen er dog, at du vælger tagpap, da tagvar-
men endnu ikke er udviklet til andre tagtyper. 

Løsningen hedder Icopal Energitag og 
kræver meget af isoleringen ind mod huset 
og dampspærren, så det er ikke gør-det-selv 
arbejde at lægge tag og slanger, som skal skaffe 
energi til at drive varmepumpen, der holder 
radiatorer og gulvvarme i omdrejninger. 

Uanset hvilken løsning, man er interesseret 
i, er der god rådgivning at få hos leverandører-
ne, der har specialiseret sig i området. Og flere 
har været med, siden energikrisen i 1970erne 
satte skub i udviklingen af alternativ energi. 

12.-14. maj deltager Danmark for første 
gang i kampagnen Solar Days, der blev grund-
lagt i 2002 i Østrig for at fremme brugen af 
solen som energikilde. Landet over kan man 
blive klogere på solenergiens muligheder ved 
forskellige arrangementer, som man opsporer 
på solardays.dk.

Du kan også hente informationer og priser 
på batec.dk, solarventi.dk, goenergi.dk, som 
er en uafhængig offentlig organisation under 
Klima- og Energiministeriet, hos Dansk Sol-
varme Forening på solvarmeplatformen.dk 
og hos SolEnergiCentret, solenergi.dk, som 
udfører forskning og rådgivning, og hos dan-
skenergi.dk. B

Udnyt

Solvarmeanlægget behøver ikke sidde på taget, men kan som dette 10 kvadratmeter store selvbyggeran-
læg, der opvarmer brugsvand, integreres i husets markante facade. Foto: Batec.dk     

fakta  H 

Det hurtige overblik

Solen kan
Opvarme varmt brugsvand til bad og opvask 

– op til 60-70 procent af forbruget, da der f.eks. 
er mindsket effektivitet i vinterhalvåret. 

Opvarme vandet i radiatorer og endnu mere 
oplagt i gulvvarmerør, fordi de store gulvflader 
er gode til at udnytte lave varmegrader.

Opvarme husets rum med passiv solvarme 
gennem energiruder, der lukker mere energi 
ind, end de slipper ud. På store glaspartier er 
solafskærmning ofte nødvendig for at undgå 
overophedning. 

Opvarme og holde husets rum fugtfrie ved 
at drive en lille ventilator, der sender den varme 
luft i en luftsolfanger eller luften mellem f.eks. 
tagpladerne og isoleringen, ind i huset.   

Supplere alle former for konventionelle 
opvarmningsformer, så du sparer penge.

Solen kan ikke
Producere nævneværdige mængder strøm 

til en privatbolig med mindre solpanelarealet er 
meget stort og effektivt. 

Helt erstatte konventionelle energiformer i 
fritidshuset, med mindre man er villig til at klare 
sig uden el og varme i perioder. 
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 solens 

Solenergi. Hvad enten man er til små eller større investeringer, kan man udnytte solens gratis varme 
og spare penge plus CO2.
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Solfangere placeret på taget. Foto: Velux
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Du kan også hente informationer og priser 
på batec.dk, solarventi.dk, goenergi.dk, som 
er en uafhængig offentlig organisation under 
Klima- og Energiministeriet, hos Dansk Sol-
varme Forening på solvarmeplatformen.dk 
og hos SolEnergiCentret, solenergi.dk, som 
udfører forskning og rådgivning, og hos dan-
skenergi.dk. B

Udnyt

Solvarmeanlægget behøver ikke sidde på taget, men kan som dette 10 kvadratmeter store selvbyggeran-
læg, der opvarmer brugsvand, integreres i husets markante facade. Foto: Batec.dk     

fakta  H 

Det hurtige overblik

Solen kan
Opvarme varmt brugsvand til bad og opvask 

– op til 60-70 procent af forbruget, da der f.eks. 
er mindsket effektivitet i vinterhalvåret. 

Opvarme vandet i radiatorer og endnu mere 
oplagt i gulvvarmerør, fordi de store gulvflader 
er gode til at udnytte lave varmegrader.

Opvarme husets rum med passiv solvarme 
gennem energiruder, der lukker mere energi 
ind, end de slipper ud. På store glaspartier er 
solafskærmning ofte nødvendig for at undgå 
overophedning. 

Opvarme og holde husets rum fugtfrie ved 
at drive en lille ventilator, der sender den varme 
luft i en luftsolfanger eller luften mellem f.eks. 
tagpladerne og isoleringen, ind i huset.   

Supplere alle former for konventionelle 
opvarmningsformer, så du sparer penge.

Solen kan ikke
Producere nævneværdige mængder strøm 

til en privatbolig med mindre solpanelarealet er 
meget stort og effektivt. 

Helt erstatte konventionelle energiformer i 
fritidshuset, med mindre man er villig til at klare 
sig uden el og varme i perioder. 
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Solenergi. Hvad enten man er til små eller større investeringer, kan man udnytte solens gratis varme 
og spare penge plus CO2.
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Af Sus Falch // boligen@berlingske.dk

I Danmark skinner solen i gennemsnit mere 
end 1.800 timer om året, og selv på en grå-
vejrsdag kan solens gode energi udnyttes til 
opvarmning af fritidshusets rum og varme 

vand. Samtidig med, at man sparer penge, gi-
ver solens 100 procent miljøvenlige energi den 
gode samvittighed et hak opad, fordi der ikke 
udledes CO2 gasser.

Men ikke nok med, at solen er gratis nu og 
her. Det vil den fortsat være, mens priserne på 
konventionelle brændstoffer stiger. 

Solenergi er relevant til flere formål i fri-
tidshuset og kan endda opgradere komfortni-
veauet og sende fugt og lugt på flugt med gra-
tis opvarmning i vinterhalvåret, hvor mange 
vælger at lukke af og ned for at spare på den 
dyre elvarme.  

Afhængigt af fritidshusets størrelse kan 
man naturligvis vælge at installere store og 
dyre anlæg, som er udbredt i helårshuse, men 
så er investeringen oppe på 70.000-100.000 kr., 
og det er en helt anden snak.

ET SOLVARMEANLÆG ER   som alle andre 
anlæg mest effektivt i sommerhalvåret, hvor 
det formår at dække hele forbruget af varmt 
forbrugsvand, hvis det ellers er dimensioneret 
efter behovet. Dog skal man være klar over, at 
processen med opvarmning kan gå langsom-
mere med solenergi end med konventionel 
energi.

Solvarmeanlægget består af en eller flere 
solfangere med frostfri væske i rør, der er for-
bundet med varmtvandsbeholderen, hvor det 
afgiver sin varme til vandet, og løber retur til 
solfangeren for at blive opvarmet på ny. Når 
solen ikke rækker, opvarmes vandet af en el-
patron, som man kender det fra almindelige 
elvandvarmere.

Et godt solvarmeanlæg har minimale 
driftsomkostninger, holder i gennemsnit 20 
år og koster inklusive installering på et etplans 

hus ca. 35.000 kr. Som tommelfingerregel kan 
man regne med 1-1,5 kvadratmeter solfanger 
pr. person til opvarmning af vand.

ET SOLCELLEANLÆG ER  en af de andre stør-
re investeringer til udnyttelse af solens gratis 
energi. Det producerer el af solens stråler, og 
strømmen bruges indirekte til at drive elek-
triske varmekilder som radiatorer og varme-
pumper og til belysning plus andet strømfor-
brug.  

Elektriciteten fra solcellerne er jævnstrøm, 
der så forvandles til brugbar vekselstrøm 
gennem en vekselretter. I visse områder er 
det muligt at levere strøm til det overordnede 
elnet, når man ikke selv bruger det hele, og så 
løber elmåleren baglæns. Indtil videre er det 
dog kun ganske få private, der leverer solcel-
lestrøm til nettet, da det kræver et meget stort 
anlæg, og en dansker selv i gennemsnit bruger 
1.423 kWh om året.

Et godt solcelleanlæg, der producerer ca. 850 
kWh årligt koster ca. 55.000 kr. monteret, men 
man kan også vælge et gør-det-selv-anlæg, som 
ifølge EnergiMidt, der er pioner på området, 
koster fra ca. 7.000 kr. i perioder med tilskud og 
producerer ca. 200 kWh årligt. Et glimrende bi-
drag til forbruget, men altså langtfra nok til at 
dække et helt forbrug. I visse perioder og områ-
der gives der tilskud til forskellige former for sol-
energianlæg, så tjek det og priserne på forskel-
lige løsninger, før du køber.  

SOLEN KAN OGSÅ BRUGES TIL  at drive en 
såkaldt luftsolfanger, som primært anvendes 
til at holde huset tørt og lunt i bl.a. vinterhalv-
året og på kølige sommerdage.  

I den enkle model driver solen en lille ven-
tilator, som trækker solopvarmet luft fra en 
solfangerkasse eller hulrummet mellem tag 
og isolering ind i huset. Her presses køligere og 
fugtigere luft ud gennem friskluftventiler og 
almindelige utætheder.

En anden og populær mulighed er luft-til-
luft-varmepumpen, der udnytter solopvarmet 

udeluft til rumopvarmning. Her er det værd at 
vælge en model, som er testet energirigtig på 
Teknologisk Institut og bærer Elsparefondens 
mærke. Nogle produkter bruger nemlig ufor-
holdsmæssigt meget strøm, bl.a. fordi de ikke 
kan levere lave temperaturer til f.eks. frostfri-
hed og derfor opretholder en unødvendig høj 
temperatur, som sender el-måleren på arbej-
de, når den skal hjælpe med at levere et frost-
frit fritidshus på strenge vinterdage. 

SKAL HUSET HAVE NYT TAG,  kan det nu 
lade sig gøre at lægge »jordvarme« under taget 
i stedet for at grave hele haven op. Forudsæt-
ningen er dog, at du vælger tagpap, da tagvar-
men endnu ikke er udviklet til andre tagtyper. 

Løsningen hedder Icopal Energitag og 
kræver meget af isoleringen ind mod huset 
og dampspærren, så det er ikke gør-det-selv 
arbejde at lægge tag og slanger, som skal skaffe 
energi til at drive varmepumpen, der holder 
radiatorer og gulvvarme i omdrejninger. 

Uanset hvilken løsning, man er interesseret 
i, er der god rådgivning at få hos leverandører-
ne, der har specialiseret sig i området. Og flere 
har været med, siden energikrisen i 1970erne 
satte skub i udviklingen af alternativ energi. 

12.-14. maj deltager Danmark for første 
gang i kampagnen Solar Days, der blev grund-
lagt i 2002 i Østrig for at fremme brugen af 
solen som energikilde. Landet over kan man 
blive klogere på solenergiens muligheder ved 
forskellige arrangementer, som man opsporer 
på solardays.dk.

Du kan også hente informationer og priser 
på batec.dk, solarventi.dk, goenergi.dk, som 
er en uafhængig offentlig organisation under 
Klima- og Energiministeriet, hos Dansk Sol-
varme Forening på solvarmeplatformen.dk 
og hos SolEnergiCentret, solenergi.dk, som 
udfører forskning og rådgivning, og hos dan-
skenergi.dk. B

Udnyt

Solvarmeanlægget behøver ikke sidde på taget, men kan som dette 10 kvadratmeter store selvbyggeran-
læg, der opvarmer brugsvand, integreres i husets markante facade. Foto: Batec.dk     
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oplagt i gulvvarmerør, fordi de store gulvflader 
er gode til at udnytte lave varmegrader.

Opvarme husets rum med passiv solvarme 
gennem energiruder, der lukker mere energi 
ind, end de slipper ud. På store glaspartier er 
solafskærmning ofte nødvendig for at undgå 
overophedning. 

Opvarme og holde husets rum fugtfrie ved 
at drive en lille ventilator, der sender den varme 
luft i en luftsolfanger eller luften mellem f.eks. 
tagpladerne og isoleringen, ind i huset.   

Supplere alle former for konventionelle 
opvarmningsformer, så du sparer penge.
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til en privatbolig med mindre solpanelarealet er 
meget stort og effektivt. 

Helt erstatte konventionelle energiformer i 
fritidshuset, med mindre man er villig til at klare 
sig uden el og varme i perioder. 
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Af Sus Falch // boligen@berlingske.dk

I Danmark skinner solen i gennemsnit mere 
end 1.800 timer om året, og selv på en grå-
vejrsdag kan solens gode energi udnyttes til 
opvarmning af fritidshusets rum og varme 

vand. Samtidig med, at man sparer penge, gi-
ver solens 100 procent miljøvenlige energi den 
gode samvittighed et hak opad, fordi der ikke 
udledes CO2 gasser.

Men ikke nok med, at solen er gratis nu og 
her. Det vil den fortsat være, mens priserne på 
konventionelle brændstoffer stiger. 

Solenergi er relevant til flere formål i fri-
tidshuset og kan endda opgradere komfortni-
veauet og sende fugt og lugt på flugt med gra-
tis opvarmning i vinterhalvåret, hvor mange 
vælger at lukke af og ned for at spare på den 
dyre elvarme.  

Afhængigt af fritidshusets størrelse kan 
man naturligvis vælge at installere store og 
dyre anlæg, som er udbredt i helårshuse, men 
så er investeringen oppe på 70.000-100.000 kr., 
og det er en helt anden snak.

ET SOLVARMEANLÆG ER   som alle andre 
anlæg mest effektivt i sommerhalvåret, hvor 
det formår at dække hele forbruget af varmt 
forbrugsvand, hvis det ellers er dimensioneret 
efter behovet. Dog skal man være klar over, at 
processen med opvarmning kan gå langsom-
mere med solenergi end med konventionel 
energi.

Solvarmeanlægget består af en eller flere 
solfangere med frostfri væske i rør, der er for-
bundet med varmtvandsbeholderen, hvor det 
afgiver sin varme til vandet, og løber retur til 
solfangeren for at blive opvarmet på ny. Når 
solen ikke rækker, opvarmes vandet af en el-
patron, som man kender det fra almindelige 
elvandvarmere.

Et godt solvarmeanlæg har minimale 
driftsomkostninger, holder i gennemsnit 20 
år og koster inklusive installering på et etplans 

hus ca. 35.000 kr. Som tommelfingerregel kan 
man regne med 1-1,5 kvadratmeter solfanger 
pr. person til opvarmning af vand.

ET SOLCELLEANLÆG ER  en af de andre stør-
re investeringer til udnyttelse af solens gratis 
energi. Det producerer el af solens stråler, og 
strømmen bruges indirekte til at drive elek-
triske varmekilder som radiatorer og varme-
pumper og til belysning plus andet strømfor-
brug.  

Elektriciteten fra solcellerne er jævnstrøm, 
der så forvandles til brugbar vekselstrøm 
gennem en vekselretter. I visse områder er 
det muligt at levere strøm til det overordnede 
elnet, når man ikke selv bruger det hele, og så 
løber elmåleren baglæns. Indtil videre er det 
dog kun ganske få private, der leverer solcel-
lestrøm til nettet, da det kræver et meget stort 
anlæg, og en dansker selv i gennemsnit bruger 
1.423 kWh om året.

Et godt solcelleanlæg, der producerer ca. 850 
kWh årligt koster ca. 55.000 kr. monteret, men 
man kan også vælge et gør-det-selv-anlæg, som 
ifølge EnergiMidt, der er pioner på området, 
koster fra ca. 7.000 kr. i perioder med tilskud og 
producerer ca. 200 kWh årligt. Et glimrende bi-
drag til forbruget, men altså langtfra nok til at 
dække et helt forbrug. I visse perioder og områ-
der gives der tilskud til forskellige former for sol-
energianlæg, så tjek det og priserne på forskel-
lige løsninger, før du køber.  

SOLEN KAN OGSÅ BRUGES TIL  at drive en 
såkaldt luftsolfanger, som primært anvendes 
til at holde huset tørt og lunt i bl.a. vinterhalv-
året og på kølige sommerdage.  

I den enkle model driver solen en lille ven-
tilator, som trækker solopvarmet luft fra en 
solfangerkasse eller hulrummet mellem tag 
og isolering ind i huset. Her presses køligere og 
fugtigere luft ud gennem friskluftventiler og 
almindelige utætheder.

En anden og populær mulighed er luft-til-
luft-varmepumpen, der udnytter solopvarmet 

udeluft til rumopvarmning. Her er det værd at 
vælge en model, som er testet energirigtig på 
Teknologisk Institut og bærer Elsparefondens 
mærke. Nogle produkter bruger nemlig ufor-
holdsmæssigt meget strøm, bl.a. fordi de ikke 
kan levere lave temperaturer til f.eks. frostfri-
hed og derfor opretholder en unødvendig høj 
temperatur, som sender el-måleren på arbej-
de, når den skal hjælpe med at levere et frost-
frit fritidshus på strenge vinterdage. 

SKAL HUSET HAVE NYT TAG,  kan det nu 
lade sig gøre at lægge »jordvarme« under taget 
i stedet for at grave hele haven op. Forudsæt-
ningen er dog, at du vælger tagpap, da tagvar-
men endnu ikke er udviklet til andre tagtyper. 

Løsningen hedder Icopal Energitag og 
kræver meget af isoleringen ind mod huset 
og dampspærren, så det er ikke gør-det-selv 
arbejde at lægge tag og slanger, som skal skaffe 
energi til at drive varmepumpen, der holder 
radiatorer og gulvvarme i omdrejninger. 

Uanset hvilken løsning, man er interesseret 
i, er der god rådgivning at få hos leverandører-
ne, der har specialiseret sig i området. Og flere 
har været med, siden energikrisen i 1970erne 
satte skub i udviklingen af alternativ energi. 

12.-14. maj deltager Danmark for første 
gang i kampagnen Solar Days, der blev grund-
lagt i 2002 i Østrig for at fremme brugen af 
solen som energikilde. Landet over kan man 
blive klogere på solenergiens muligheder ved 
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på batec.dk, solarventi.dk, goenergi.dk, som 
er en uafhængig offentlig organisation under 
Klima- og Energiministeriet, hos Dansk Sol-
varme Forening på solvarmeplatformen.dk 
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luft i en luftsolfanger eller luften mellem f.eks. 
tagpladerne og isoleringen, ind i huset.   

Supplere alle former for konventionelle 
opvarmningsformer, så du sparer penge.

Solen kan ikke
Producere nævneværdige mængder strøm 

til en privatbolig med mindre solpanelarealet er 
meget stort og effektivt. 

Helt erstatte konventionelle energiformer i 
fritidshuset, med mindre man er villig til at klare 
sig uden el og varme i perioder. 

H

H

H

H

H

H

H

i fritidshuset

 solens 

Solenergi. Hvad enten man er til små eller større investeringer, kan man udnytte solens gratis varme 
og spare penge plus CO2.

varme 

Solfangere placeret på taget. Foto: Velux

/ FRITIDSHUSE /
BERLINGSKE / 6.SEKTION / TORSDAG 21.04.2011

.11

5B

UGENS BEDSTE

10 kr.

10 kr.

10 kr.

C 35
M 0
Y 100
K 0

R 178
G 210
B 53

R 116
G 178
B 59

C 55
M 0
Y 100
K 10

Header 4 X

Rubrik 2 X
FONT: Helvetica Condensed Bold

PLUS logo

PLUS logo med header

PLUS knap

PLUS hjørnemakering til billeder

10 kr.

10 kr.

10 kr.

10 kr.

UGENS BEDSTE

10 kr.

L
B.DK/PLUS


