
Solenergi er en stadigt mere 
populær energiform, men der 
er masser af faldgruber og 
også useriøse producenter på 
markedet. En uvildig rådgiv-
ning på energiområdet kan 
betyde hele forskellen mellem 
succes og fiasko i et solcelle-
projekt

Af journalist Tommy Hansen

Med etablering af solcelleanlæg 
på yderligere 10 parcelhuse på 
Venø er der taget endnu et skridt 
i øens ambitiøse plan om at blive 
selvforsynende med varme og el. 
Anlæggene er fra SolarEdge og 
monteres af John’s Tømrerfirma, 
og hele projektet er skabt på 
basis af uvildig rådgivning fra 
ProEnergi i Struer.  

- Det er helt afgørende at få en 
uvildig partner til at gennemgå et 
sådant projekt. Der er så mange 
useriøse leverandører, og ofte 
kan man ikke engang stole på de 
oplyste data, siger energivejleder 
Povl Eskild fra ProEnergi.

Der er stor forskel på kvaliteten 
i de mange forskellige solcelle-
anlæg, der udbydes, og der er 

Solenergi og ProEnergi

ingen sikkerhed for, at producen-
terne lever op til de specificerede 
ydelser.

- Vi har set billige produkter 
hos f.eks. tyske grossister, hvor 
forskellen i ydelse på de enkelte 
moduler ikke var plus/minus 5 
procent som oplyst, men helt op 
til 40 watt. Et sådant anlæg vil 
aldrig kunne levere det lovede, 
siger Povl Eskild.

Indehaver af ProEnergi, energi-
rådgiver Skafti Halldórsson, har 
ligesom Povl Eskild årelang 
erfaring inden for solenergi og 
talrige eksempler på, at frmaets 
rådgivning har medført bedre 
driftsøkonomi og betydeligt bed-
re resultat på bundlinien.

 - Folk bør som et minimum 
søge lidt på internettet efter 
modelbetegnelse eller producent-
navn og se, om de er nævnt i for-
bindelse med større projekter, 

eller om fabrikken har en repræ-
sentation i EU. Hvis ingen af 
delene er tilfældet, er der grund 
til at være på vagt, siger Skafti 
Halldórsson.

- Det er heller ikke nogen hem-
melighed, at mange ukendte pro-
ducenter er meget optimistiske 
med deres effektivitetsprocenter, 
og sådanne produkter er tvivl-
somme, siger Skafti Halldórsson.

ProEnergi’s rådgivning omfat-
ter også valg af montørfirma, 
hvor det er vigtigt at vælge en 
erfaren virksomhed, hvor sikker-
heden for håndværk og kvalitet 
er til stede. ProEnergi har derfor 
anbefalet John’s Tømrerfirma til 
at klare udrulningen på de fore-
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løbig 10 ejendomme.
Rådgivningen hos ProEnergi i 

forhold til solenergi omfatter en 
total gennemgang af ejendom-
men og en specifik afdækning af 
det reelle energibehov. ProEner-
gi opstiller de fornødne leveran-
dørkrav, tjekker betingelser, 
garantier og forbehold og udfø-
rer yderligere en kvalitetskontrol 
efter monteringen. 

ProEnergi arbejder helt uaf-
hængigt af grossister og produ-
center og fungerer derfor som en 
slags ”advokat” for boligejere, 
virksomheder og offentlige insti-
tutioner i relation til solenergi-
projekter.


