
En halvstor dansk by

En halvstor by i Danmark har omkring 12.500 indbyggere. 
Et rensningsanlæg til denne størrelse by har brug for et 
solcelleanlæg på 214 kWp. Investeringen af denne  koster 
hos SoftControl omkring 1,25 mio. kroner, men da 
overskudsenergien kan sælges til netselskabet opnår 
rensningsanlægget en indtægt mellem ca. 96.000-127.000 
kr. årligt. Der vil sige, at investeringen er betalt tilbage i 
løbet af 12 år med en forventet levetid på 25 år. 
Herefter vil rensningsanlægget kunne være selvforsynende 
samtidigt med at sælge bæredygtigt overskydende strøm til 
samfundet.
Investeringen vil give en intern rente på 3,4% over 15 år og 
7% over 25 år.
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Antal byer pr. indbyggertal

Hos SoftControl har vi udviklet SunSystem som er et moni-
toreringssystem over solcelleanlæg, som er en af fremti-
dens vedvarende energikilder. I SunSystem kan du overvåge 
produktionen af solenergi, se dine CO2-besparelser samt 

modtage alarmer omkring driftsforstyrrelser. 
SunSystem monitoreres via websitet 

sun.softcontrol.dk

hvor du logger ind med en brugerprofil. 
Med SunSystem får du et suverænt 

overblik over produktionen af din 
bæredygtige strøm, og kan 

reducere dine udgifter på 
elregningen.

Skab værdi ved at være 
med på den bæredytige 
dagsorden!



Følg os på CVR-nr. 34087245 

SoftControl udvikler og leverer intelligente, tekniske installatio-
ner til både private og erhverv.

Med online styring og overvågning af alt lige fra energi, el, vand, varme, tempera-
tur, fugt, tyverialarmer, solceller, varmepumper til ventilation kan du spare på 
forbruget, men også opnå sikkerhed, komfort og overblik.

Hos SoftControl hjælper vi vores kunder til den bæredygtige omstilling ved at støtte 
op om følgende af FNs Verdensmål.

Vodskovvej 135, 9310 Vodskov

+45 70 25 78 50www.softcontrol.dk

salg@softcontrol.dk

Rensningsanlæg

I Danmark er der omkring 1.450 byer spredt rundt i landskabet. 
Dertil er der ca. 1.400 rensningsanlæg til at rense spildevan-
det fra industri og husholdningen. 
For at sikre den grønne omstilling går flere og flere rensnings-
anlæg over til at producere deres strøm via solceller. Ved hjælp 
af SunSystem kan vi give rensningsanlæg

 Suverænt overblik over energiforbrug
 Selvforsynende strøm
 Indtjening af investeringen inden for få år
 Markant reducering af CO2-aftryk
 Styring og salg af overskudsenergi
 En grøn profil
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Salg vs. egenforsyning

% Salg af overskudsenergi

%
 E

ge
nf

or
sy

ni
ng

Sådan 
hænger 

prisen på el 
sammen

Abonnement el-leverandør - 2%
El - 17%
Abonnement netselskab - 4,7%
Netselskabets transport af el - 9,3%
Energinets transport af el - 3,4%
Off. forpligtelser (PSO) - 4,7%
El-afgift - 38,9%
Moms - 20%

Ved selv at producere sit eget strøm kan man undgå mange 
afgifter bl.a. til el-leverandøren og netselskabet.
Herunder kan du se fordelingen af prisen på elregningen 
uden solceller:

Bidrag positivt til 
samfundsmæssige 
udfordringer!

Få gavn af den
bæredygtige indsats!


