Jyllands største
solcelleanlæg på vej
Energi. Aarhusfirma bruger tre
millioner kroner
på solceller, og
det er langt bedre
end at sætte
pengene i banken.
Af Hans Petersen
hap@stiften.dk

skejby: Et solcelle-anlæg,
der er så stort, at det kan forsyne en hel virksomhed med
energi - og lidt til.
Det er, hvad der er ved at
blive stillet op på P. O. Pedersens Vej i Skejby.
Jyllands største anlæg er

det, intet mindre, kun overgået af et par stykker på Sjælland.
Bag projektet står virksomheden Lasertryk.dk, der bruger 3,1 millioner kroner på sagen.
Det handler om 6000 kvadratmeter anlæg eller noget,
der svarer til rundt regnet otte
parcelhusgrunde.
Til gengæld kan anlægget levere langt mere el end
til de otte huse, der ville ligge på grundene. Det kan faktisk forsyne 100 parcelhuse
med strøm om året. Sagt på
en anden måde: 328.000 kilowatttimer kommer der ud af
anlægget.
90 procent af strømmen går
til at dække Lasertryk-selskabernes eget elforbrug. Resten
ledes videre til andre forbru-

»

Det er også et
incitament,
at solceller er en
god investering.

anders grønborg, Koncerndirektør i Lasertryk.dk.

gere via elnettet.
»Indkøbet er led i vores
CSR-program. Det er også et
incitament, at solceller er en
god investering,« siger koncerndirektør Anders Grønborg fra Lasertryk.dk.
Han håber, at det store anlæg vil inspirere andre virksomheder til at gå samme vej.
Anlægget leveres af Green
Force Company i Esbjerg, og

key account manager Rune
Kjær Jensen oplyser, at installationen står klar i uge 35.
»Systemet adskiller sig fra
de fleste andre tagmonterede
anlæg ved at ligge løst. Da elementerne holdes fast med ballast, undgår man at bore huller i taget, og monteringen bliver langt enklere,« siger Rune
Kjær Jensen.
Levetiden på anlægget anslåes til 30-35 år.
Der ventes et årligt afkast
på 12,1 procent, så det er noget
bedre end at sætte pengene i
banken. Investeringen vil være tjent hjem i løbet af otte år.

på stiften.dk. I går spurgte vi: Bruger du bibliotekerne i Aar
24 procent svarer ja, jeg bruger dem engang imellem, og 5
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