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Bilag 5.2 
 

Solceller i tal 
 

 

Sagens kerne 
Udbygning af solcelleanlæg er i kraftig vækst og fremskrivningerne mod 2030 forudsiger 

endnu større kapacitetsudvidelser i de kommende år. Det vil forventeligt betyde yderligere 

pres på lokalafdelingerne, HB og sekretariatet de kommende år ift. de mange 

sagsbehandlinger og henvendelser fra medlemmer og borgere. 

 

Udviklingen frem til i dag 
I 2015 stod solenergi for 1,8 procent af det samlede danske elforbrug. 

I starten af 2021 står solenergi for knapt 4 procent af elforbruget og der er tilsluttet ca. 1300 

MW svarende til lidt over 1000 hektar fordelt på både tag- og markanlæg – altså mere end en 

fordobling siden 2015.    

 

Fremskrivningerne mod 2030 
Basisfremskrivningen 2020 estimerer 6.400 MW solcellekapacitet i 2030 fordelt på hhv. 5.400 

MW markanlæg og 1000 MW taganlæg. 

Den nye Klimafremskrivning 2021 (som erstatter Basisfremskrivningen) estimerer en 

nettilslutning på 11.000 MW i 2030, hvor solenergi fylder 21,1 procent af den samlede 

elproduktion (se tabel). Altså tæt på en fordobling af Energistyrelsens estimat på et enkelt år. 

Klimafremskrivningens estimat er tæt på en 10-dobling af den kapacitet, vi har i dag. 

Til sammenligning opgør TV2, at der er planer/ansøgninger om op mod 24.000 hektar 

markanlæg – dog skal dette tal tages med det forbehold, at langt fra alle planer/ansøgninger 

bliver realiseret: https://nyheder.tv2.dk/samfund/2021-04-01-enorme-solcelleanlaeg-paa-vej-

over-hele-danmark-se-planerne-for-din-kommune-her 

   

 
 

 

Eventuel opdatering af notat 
Det nuværende notat estimerer, der er brug for omkring 8000 MW (8TW) i 2030. 

 Det anbefales, at notatet opdateres med de nyeste tal på området. 
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 Opjusteringen af forventningerne til udbygningen af solceller giver ikke nødvendigvis 

anledning til ændringer af notatets overordnede indhold. 
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