
Udfordringen med vedvarende energi er, at den ikke altid er konstant. 
Mængden af produceret strøm afhænger af om solen skinner eller 
ej. Derfor er der også timer og perioder, hvor dit solcelleanlæg pro-
ducerer mere eller min-
dre strøm, end du har 
behov for. Lad os hjælpe 
dig med at sælge den 
overskydende strøm, så 
du kan optimere dine 
elomkostninger. 

Hos Energi Danmark er vi balanseansvarlige for både forbrug og 
produktion. Det betyder, at vi kan lave et setup, hvor vi både har 
forbrugs- og produktionsaftale med dig. 

Tjen penge på din overskydende solcellesTrøm

Solceller 

Har du installeret solceller på dit tag? Måske er der perioder, hvor du ikke bruger al strømmen selv. Så kan vi hjælpe dig 
med at sælge den overskydende el i stedet for blot at forære den til elnettet. 

Er du interesseret i at vide mere:

 Trust us to manage your risks

Energi Danmarks Kundeservice

+45 8742 6262 - tryk 1 
kundeservice@energidanmark.dk

din udfordring

I de timer, hvor dit forbrug er 
forskelligt fra din solcelleproduktion, 
køber vi til dig eller sælger for dig på 

elbørsen til den aktuelle timepris.  

Du kan løbende følge hvor 
meget og hvornår du pro-

ducerer. Vi gør produktionen 
op på månedsbasis og 

betaler overskuddet til dig.

   vores     
løsning

Du får det optimale 
udbytte af din 
investering, og 

aftalen giver reel 
værdi for både 

bundlinie og CSR 
regnskabet.

Med en aftale om både forbrug og produktion 
hos Energi Danmark, hjælper vi dig med at få 

det optimale ud af elmarkedet. Vi gør 
produktionen op på månedsbasis 

og udbetaler overskuddet til dig.

Hvorfor skal 
vi sælge din 

solcellestrøm?

Individuel rådgivning 

> Du får rådgivning af 
markedets mest erfarne 

rådgivere

Fokus på bæredygtighed 

> Ved at sælge den overskydende 
strøm til markedet, hjælper du 
andre med at blive grønnere.

Sænk elomkostningen  

> Vi hjælper dig med at ned-
bringe din elomkostning ved at 
sælge din overskydende strøm
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