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Etablering af solceller 

 

 

Når man vil etablere solceller i sin kolonihave, skal man kontakte Midt og Østsjællands Kreds. 

 

Grunden til dette er, at der er flere ting som man skal være opmærksom på. 

For det første skal det undersøges, om der er en lokalplan på området vedr. opsætning af solceller. 

Man skal have en tilladelse fra kommunen hvis anlægget er over 6 kwh, hvorimod anlæg derunder ikke kræver 

tilladelse, dog skal man have en tilladelse hvis man placere sit anlæg på jorden, her gælde det alle anlæg 

uanset størrelse. 

Samtidig skal alle anlæg, uanset om det er på 12v eller 220 v, om det kræver tilladelse eller ej, registreres, 

dette gør man ved at kontakte kredsen, med oplysninger om hvilket anlæg man har, og hvor det er monteret. 

Denne registrering er beregnet til beredskabsstyrelsen, således man har en oversigt over hvilke anlæg der er 

tale om, samt placeringen af disse i tilfælde af brand. 

Ved etablering af solceller på jorden, eller over 6 kwh, skal man have en fuldmagt/tilladelse, fra Midt og 

Østsjællands Kreds, som skal medsendes, når man ansøger kommunen om tilladelse til opsætning af et 

solcelleanlæg. 

Når man har modtaget sin fuldmagt/tilladelse fra kredsen, går man ind på hjemmesiden: bygogmiljoe.dk, 

hvor man opstarter sin ansøgning. Det er herefter kommunen, som herefter giver den endelige tilladelse. 

Når man har modtaget sin tilladelse, kan man opstarte arbejdet, husk det skal være en autoriseret elektriker 

der tilslutter anlægget når det laver 220 v. (Invertere/omformere osv.) 

”I Danmark kræves der normalt en autorisation for at installere solcelleanlæg. Det er særligt uddannede 

elinstallatører, der udfører dette arbejde, og nogle kan findes på KSO-ordningens hjemmeside.   

(en kvalitetssikringsordning for solvarme- og solcelleanlæg m.m.).  

Det er dog ikke alle installatører, der er opført her. www.kso-ordning.dk.” 

Når arbejdet er udført, skal man sende en kopi af sin tilladelse fra kommunen samt dokumentation på at 

anlægget er tilsluttet af en autoriseret elektriker til: 

Midt og Østsjællands Kreds Fuchsiavej 51B 4100 Ringsted eller på mail til: wintherhaslev@gmail.com 
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