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Baggrund for arbejdspapiret
En række energirådgivere deltager i konkur-
rencen om nye, datadrevne energiløsninger 
for etage-ejendomme i projektet Encubator 
2 (et samarbejde mellem Bygningsfornyelsen 
i KK og HOFOR).Ud over konkurrencebilaget 
udgiver Encubator 2 også en serie tematiske 
udgivelser, som en faglig understøttelse af 
konkurrencematerialet. 

De fire tematiske arbejdspapirer giver en 
oversigt over, og kommenterer på, en række af 
de emner, som er relevante for rådgiverne for 
at løse denne opgave. 

Dette arbejdspapir omhandler Solceller. 
De øvrige er Borgerinddragelse, Energifæl-
lesskaber og Energi- og Varmeoptimering. 
Netop disse fire emner er udvalgt, da de er 
helt centrale for at løse den stillede opgave og 
nytænke energiløsninger i etageejendomme.

Klimaudfordringerne er store, og Københavns 
Kommune har med Klimaplan 2025 sat am-
bitiøse mål for, hvordan man i København vil 
bidrage til at imødegå udfordringerne. 

Dette arbejdspapir er udviklet med data og 
viden fra tidligere forskning og indsatser om 
solceller, hvor Københavns Kommune er af-
sender. 

Arbejdspapiret bygger på erfaringer fra pro-
jektet Solar Distrikt Nordvest og forskellige 
politiske rapporter og handlingsplaner for 
udbredelse af solceller i København, samt ma-
teriale fra vidensdatabaser. Herunder: 

• ”HYRIDANLÆG MED SOLCELLER OG 
BATTERIER TIL ALMENE BOLIGAFDELIN-
GER” (februar 2022)

• Indstilling og bilag til Københavns 
Kommunens Teknik- og Miljøudvalg 
09.05.2022 om ”Solcellehandlingsplan” 

• www.radiuselnet.dk

• www.ens.dk. 

• www.retsinformation.dk

• www.energinet.dk

Indledning
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Foto: Ida Nordborg
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Lovgivningsmæssige udfor-
dringer i forhold til at udbrede 
solceller 
Lovgivning om solceller er løbende blevet 
opdateret i forbindelse med udviklingen og 
priser for materialer og energi. Desværre har 
dette betydet, at forholdende for opsætning 
af solceller er blevet sværere og kræver yder-
ligere viden om muligheder for afregning og 
tilmelding af anlæg. 

Før 2012 var det muligt at blive egenprodu-
cent (prosumer) med årsbaseret afregning, 
hvilket betød, at strøm leveret til nettet gratis 
kunne trækkes ud af nettet igen uden afreg-
ning inden for samme år. Desuden bliver der 
givet en ekstra høj garanteret pris for den 
overskydende strøm leveret til nettet. Dette 
bevirkede dog, at egenproducenter bidrog 
mindre til vedligeholdelse af elnettet, selvom 
egenproducenter reelt havde samme behov 
som naboen uden solceller på taget. Der er 
derfor indført et rådighedstillæg for egenpro-
ducenter i nogle distributionsnet, som sikrer, 
at egenproducenten bidrager ligeligt til om-
kostningerne for distributionsnettet. 

For alle nye egenproducenter og hovedparten 
af eksisterende egenproducenter gælder dog 
i dag, at strømmen skal benyttes øjeblikkeligt 
eller afregnes på det offentlige el-system på 
normale priser. Dette betyder, at prisen for 
den producerede energi falder, hvilket dog 
stadigvæk gør solceller til en god investering, 
da priserne for solcelleanlæg er faldet. Se evt. 
afsnittet ”Solcelleøkonomi og afregningsmeto-
der”

I 2021 fik kommunale anlæg lov til at slippe 
for distributions- og nettarif, når strøm-
men alligevel ikke kom ud på disse net, men 
blev brugt i samme bygningen. Dog skal der 
stadigvæk betales elafgift mv.  

Hertil kommer, at krav fra lokalplanen om spe-
cifikke tagbeklædninger og arkitektoniske krav 
ved bevaringsværdige bygninger begrænser 
muligheden for opsætning af solceller især 
mod offentlige arealer. 

Lovgivningsmæssige udfordringer 
og kommunale udfordringer 

1. For kommunale, regionale og statslige 
institutioner gælder et krav om, at sol-
cellerne er placeret i et udskilt selskab. 
Det betyder, at kommunale, regionale og 
statslige ikke kan fritages for elafgift og 
har en række udgifter til administration af 
selskabet. 

2. Kommunerne er pålagt højere elafgifter 
end private, erhverv og industri. 

3. Ny tarifmodel kan betyde, at kommuner 
igen skal betale el-tariffer 

Siden 30. juni 2021 har kommunerne på bag-
grund af regeringens aftale om VE-II direktivet 
og kommunal sol, indgået 18. december 2020, 
været fritaget for at betale eltariffer for eget-
forbrug, hvilket gjorde det næsten rentabelt 
at sætte solceller op. Hvis den tarifmodel som 
Dansk Energi og Energinet havde i høring frem 
til den 11. marts 2022 om ’Ny tarifmodel for 
elproducenters eltariffer i distributionsnettet 
og transmissionsnettet’ bliver vedtaget, vil 
det betyde, at kommunerne igen skal betale 

Figur 1: Bekendtgørelse (BEK nr. 2657 af 28/12/2021) 
om afregning for solceller Kilde: www.retsinformation.dk

Udfordringer
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eltariffer, der atter vil gøre det svært, at gøre 
solcelleanlæggene rentable.

Udfordringer for private ejere af 
solcelleanlæg 

4.    Hvis bygningsejere vil dele el over matri-
kelgrænser, skal det ske over det kollek-
tive net, hvilket betyder, at de skal betale 
elafgift. Dertil kommer, at der skal benyt-
tes en elhandelsvirksomhed eller aggre-
gator-virksomhed (en virksomhed, der 
handler med fleksibilitetsydelser, hvilket 
vil sige, at den bidrager til, at produkti-
onen af el altid modsvarer forbruget på 
ethvert givent tidspunkt). Lovgivningen 
betyder, at det bedst kan betale sig for 
solcelleejere at bruge den strøm, de 
producerer med det samme. Det der 
ikke bruges, bliver solgt til nettet. Afreg-
ningsprisen for den strøm, der sælges til 
nettet, er lavere end prisen for den strøm 
der købes fra nettet, som tillægges elafgift 
og tariffer. Tidligere skete afregningen på 
time- eller årsbasis, hvilket betød, at sol-
celleejerne havde flere timer til at bruge 
den billigere solcellestrøm i. 

5.    Et solcelleanlæg på en ejendom kan kun 
være tilkoblet én afregningsmåler, hvil-
ket giver en dårlig rentabilitet. I praksis 

betyder det, at et solcelleanlæg kun kan 
være tilkoblet fx den måler, der registre-
rer ejendommens fællesforbrug til trap-
pebelysning, vaskeri og lignende. Ofte er 
det forbrug imidlertid ikke særligt stort, 
samtidig med, at det ligger om aftenen 
og vinteren, hvor anlæggets produktion 
er lav. Det giver et stort salg til elnettet, 
der som nævnt, kan give en dårlig renta-
bilitet. Rentabiliteten vil være bedre, hvis 
forbruget i lejlighederne kan regnes med, 
men det kræver, at målerne ved den en-
kelte lejlighed kan fungere som bimålere, 
der måler den enkelte lejligheds forbrug 
af solcellestrøm. Det kan elmålere i dag, 
da de alle er digitale, men det er ikke altid, 
at elselskaberne ønsker, at deres målere 
bruges som bimålere. 

Teknik- og Miljøforvaltningen har den 2. juli 
2021 orienteret Teknik- og Miljøudvalget 
skriftligt om indholdet i høringssvarene nævnt 
ovenfor. Overborgmesteren rettede desuden 
henvendelse til Indenrigs- og Boligministeriet 
den 9. august 2021 om opsætning af solceller 
på kommunale ejendomme. Økonomiud-
valget blev den 26. januar 2022 orienteret 
om Indenrigs- og Boligministerens svar på 
denne henvendelse: (https://www.kk.dk/
dagsordener-og-referater/%C3%98konomi-
udvalget/m%C3%B8de-26012022/referat). 
Indenrigs- og Boligministeren har fremsendt 

Billede af Behov på Rentemestervej med integreret solceller i tagsten. 
Foto: Rasmus Rohlff
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et svar på den foregående overborgmesters 
brev med opfordring til ændring af regel-
sæt for etablering af solceller på kommunale 
ejendomme. Ministeren henviser i sit svar til 
Bygningsreglementets gældende retningslin-
jer for energirammeberegningen, hvor mini-
steren er af den opfattelse, at reglerne allere-
de er hensigtsmæssigt udformet. Ministeren 
forholder sig ikke til opfordringen til at ændre 
reglerne, så det er muligt at opnå dispensation 
for selskabsdannelse, hvis Københavns Kom-
mune opsætter solenergianlæg udover byg-
ningernes energibehov. 

Den foregående overborgmester fremsend-
te den 9. august 2021 på vegne af en sam-
let Borgerrepræsentation et brev til Klima-, 
Energi- og Forsyningsministeren ang. regler-
ne for etablering af solceller på kommunale 
ejendomme (bilag 3). Klima-, Energi- og 
Forsyningsministeren henviste i sit svar til in-
denrigs- og boligministeren. Den foregående 
overborgmester videresendte den 19. no-
vember 2021, på vegne af en samlet Borger-
repræsentation, brevet til indenrigs- og bolig-
ministeren om, at den nuværende lovgivning 
og afgiftsstruktur for solcelleanlæg hæmmer 
mulighederne for at opsætte solceller på Kø-
benhavns Kommunes bygninger. Ministeren 
blev i brevet opfordret til at ændre lovgivnin-
gen, så det bliver rentabelt for kommunerne 
at opsætte solcelleanlæg. Indenrigs- og Bolig-
ministeren har den 6. december fremsendt et 
svar på henvendelsen (bilag A, Brev fra over-
borgmester til ministeren). 

Løsning for kommunernes udfor-
dringer
Det første forhold, der blev opfodret til, var: 

• At reglerne for etablering af solcelleanlæg 
ved nybyggeri ændres, så solcellerne kan 
udnytte hele tagfladen i stedet for at være 
begrænset af energirammeberegningen. 

Ministeren henviser i sit svar til, at der i det 
nuværende Bygningsreglement ikke er noget 
til hindring for, at der opsættes solceller på et 
tag, der producerer energi ud over det, byg-
ningen selv skal bruge. 

Reglerne på området pr. 30. juni 2021 betyder, 
at kommuner får mulighed for via en tredje-
part, eksempelvis en solcellevirksomhed eller 
et kommunalt selskab, at etablere solceller 
på kommunale bygninger. Efterfølgende kan 
kommunen fritages for netafgift. TMF har 
udført beregninger på opsætning af solceller 
ved ejerskab af en tredjepart, herunder både 
i forhold til et kommunalt selskab og en privat 
virksomhed. TMF har ud fra beregningerne 
konkluderet, at det fortsat ikke er rentabelt for 
kommunen at opsætte solceller med denne 
løsningsmodel, på grund af den gældende af-
giftsstruktur på elektricitet. Dette selvom kom-
munen er fritaget net-afgiften, da den kun er 
en lille del af afgifterne på elektricitet. Ministe-
ren forholder sig i sit svar ikke til rentabiliteten 
ved den nuværende afgiftsstruktur. 

Det andet forhold, der blev opfordret til, var: 

• At ændre reglerne, så det fortsat er mu-
ligt at opnå dispensation for selskabsdan-
nelse. 

Indenrigs- og boligministeren forholder sig i 
sit svar ikke til spørgsmålet om dispensation 
for selskabsdannelse. Ministeren konkluderer, 
at han er af den opfattelse, at reglerne er hen-
sigtsmæssigt udformet. 

Overborgmester Lars Weiss i Københavns 
Kommune har sendt henvendelse om bland 
andet ovenstående til Indenrigs- og Boligmi-
nister Kaare Dybvad Bek den 19. november 
2021: 

”Jeg har d. 9. august 2021 fremsendt en hen-
vendelse til Klima-, Energi- og Forsynings-
ministeren, hvor jeg på vegne af en samlet 
Borgerrepræsentation i Københavns Kom-
mune, opfordrer ministeren til at tage initi-
ativ til at ændre lovgivningen for opsætning 
af solceller på kommunale bygninger, her-
under lovgivning der omhandler opsætning 
af solceller ved nybyggeri. Klima-, Energi- og 
Forsyningsministeren henviser til at hen-
vendelser vedrørende Bygningsreglementet 
hører under Indenrigs- og boligministerens 
ressort. Jeg retter derfor min henvendel-
se om mulighed for at ændre lovgivningen 
vedr. opsætning af solceller på nybyggeri til 
dig.
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I 2018 reviderede daværende minister Lars 
Christian Lilleholt det administrative regel-
kompleks, som ligger til grund for Energi-
styrelsens administration af lovgivningen 
vedr. kommuners opsætning af solceller på 
nybyggeri. På baggrund af regelændringerne 
har Københavns Kommune etableret i alt 81 
solcelleanlæg, svarende til omkring 10.800 
m2. 

Dette viser, at der med forholdsvis enkle 
greb er store potentialer at hente. Jeg ser 
frem til en dialog om problematikken, såle-
des at vi i Københavns Kommune fortsat kan 
bidrage til et bedre klima for alle. Jeg har 
vedlagt et bilag nedenfor med nøgletal for 
Københavns Kommune.” 

Til ovenstående har Indenrigs og boligmini-
ster Kaare Dybvad Bek svaret følgende den 6. 
december 2021: 

”Bygningsreglementet indeholder en række 
krav, der skal sikre bygningers energimæssi-
ge ydeevne, herunder også energirammen, 
som nye bygninger skal overholde. I energi-
rammen tages der blandt andet hensyn til 
bygningens behov for energi til opvarmning, 
køling, varmt brugsvand og ventilation. 

Vedvarende energi kan indregnes i byg-
ningens energiramme og derved bidrage 
til, at bygningen holder sig inden for energi-
rammen. I bygningsreglementet indgår der 
et loft for, hvor stor en del af den solenergi, 
bygningen eventuelt producerer, der kan 
medtages i beregningen af bygningens 
energibehov. Bygningsreglementet hindrer 
således ikke, at der opsættes solceller på 
et tag, som producerer energi ud over det, 
som bygningen selv skal bruge.

Loftet, for hvor mange solceller der kan 
medtages i energirammeberegningen, er sat 
ud fra en vurdering af, hvor meget energi en 
bygning kan forventes selv at bruge, mens 
den energi, der produceres herudover, ikke 
kan medtages i beregningen. Kravet har ale-
ne til formål at sikre, at bygningen er udført 
i en ordentlig energimæssig kvalitet, og jeg 
er af den opfattelse, at reglerne er hensigts-
mæssigt udformet. 

Afslutningsvist vil jeg gerne kvittere for Kø-

Københavns Kommune arbejder med at 
opfylde den ambitiøse Klimaplan, hvor 
Københavns Kommune har sat et mål om 
at opnå CO2-neutralitet i 2025. Ydermere 
har Danmark en ambition om at reducere 
drivhusgasudledningerne med 70% i 2030, 
samt at opnå klimaneutralitet senest i 2050. 
Kommunerne spiller en væsentlig rolle i den 
grønne omstilling – både ved at reducere 
energi-forbruget og ved at gå foran og vise 
løsninger. 

Blandt de indsatser, som kan bidrage til at 
nå målsætningen, er etableringen af solcel-
leanlæg på kommunale ejendomme. Der er 
i København alene mulighed for at etablere 
solceller på kommunale bygninger – skoler, 
idrætshaller, plejehjem, mv. – svarende til 
60.000 m2, fordelt på både eksisterende 
ejendomme og nybyggeri. Den nuværende 
lovgivning og afgiftsstruktur for solcelleanlæg 
hæmmer dog mulighederne for at opsætte 
solceller på vores bygninger og dermed ud-
nytte den grønne teknologis potentiale. 

På vegne af en samlet Borgerrepræsentation 
i Københavns Kommune opfordrer jeg der-
for ministeren til at tage initiativ til at ændre 
lovgivningen, så man kan udnytte det fulde 
potentiale for etablering af solceller ved ny-
byggeri. 

Udfordringen med det nuværende regelsæt 
er, at når der opsættes solceller i forbindel-
se med nybyggeri, er antallet, jævnfør BR18, 
begrænset af bygningens energibehov. Det 
betyder, at vi ikke kan udnytte tagfladerne til 
fulde, og producere el til andre formål. Der-
med forpasser vi muligheden for at bidrage 
yderligere til nedbringelsen af CO2-aftryk-
ket, Klimaplanen og regeringens ambition 
om at opnå Klimaneutralitet i 2050. 

For at imødegå dette, vil jeg opfordre til, at 
ministeren ser på mulighederne for at æn-
dre reglerne for etablering af solcelleanlæg 
ved nybyggeri, så solcellerne kan udnytte 
hele tagfladen i stedet for at være begrænset 
af energirammeberegningen, og stadig opnå 
dispensation for selskabsdannelse. Dette vil 
gøre det muligt at tænke solcellerne bedre 
ind i konstruktionen af de enkelte bygninger. 
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benhavns Kommunes store engagement i 
den grønne omstilling af bygningsmassen. ”

Nedenfor ses bilaget 1 om nøgletal for Køben-
havns Kommune.

Nøgletal for Københavns Kommune
Bilag 1 til brev fra overborgmester til mini-
steren

Københavns Kommune har vedtaget en am-
bitiøs Klimaplan, hvor kommunen har sat som 
mål at være CO2-neutral i 2025. 

Blandt de indsatser, som Københavns Kom-
mune med Klimaplanen har sat sig for at gen-
nemføre, er etableringen af solcelleanlæg på 
kommunale ejendomme svarende til 60.000 
m2, fordelt ligeligt mellem eksisterende ejen-
domme og på nybyggeri. 

Kommunens ejendomme udgør ca. 5 % af 
bygningsmassen i København. Hensigten 
med indsatsen har været, at kommunen 
ved at opsætte solceller kan gå foran og vise 
det gode eksempel i forhold til den store 
bygningsmasse af private boligejendomme i 
byen. 

Københavns Kommunes ejendomsportefølje 
består af godt 3500 bygninger. Heraf var der 
i 2020 etableret ca. 10.800 m2 solcelleanlæg 
på 81 bygninger. Københavns Kommune er 
således stadig meget langt fra målet om op-
sætning af 60.000 m2 solceller. 

Det skønnes, som tidligere, at der er yderlige-
re 250 eksisterende bygninger med potentiale 
for etablering af solceller. 

Den sammenlagte elproduktions fra de eksi-
sterende 81 anlæg udgjorde i 2020 1.030.585 
kWh, svarende til 255 t. fortrængt CO2. 

Det skønnes, at opsætning af solcelleanlæg 
på de resterende 250 ejendomme vil give en 
yderligere elproduktion på 2.925.000 kWh 
svarende til 530 t. CO2.
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Indstilling om ny solcelleplan 
Københavns Kommune har i mange år arbej-
det med solceller. Indtil 2012 opsatte kom-
munen flere solcelleanlæg på egne bygninger, 
hvilket blev stoppet med ny tolkning af elfor-
syningsloven § 4. Her blev mindre kommunalt 
ejet solcelleanlæg sidestillet med kræftværker 
med krav om selskabsadskillelse fra kommu-
nen i selskab med begrænset ansvar. Dette 
bevirkede, at kommunen ikke kan eje anlæg 
selv og derved benytte strømmen direkte. Der 
er derfor i de seneste år arbejdet mere på at 
sikre borgerne mulighed for at kunne opsætte 
solceller, da kommunens eget handlerum var 
begrænset.   

Nedenfor ses et uddrag af teksten fra indstil-
ling til nyt mål for solceller og udarbejdelse af 
ny solcellehandlingsplan. 

Potentiale for yderligere mål
I 2020 var der opsat solceller, der bidrager 
med ca. 0,7% ud af målet på 1% af elforbru-
get i København. Fortsætter udviklingen fra 
2016-2020, er opsætningen tæt på 1% i 2025. 
Det skyldes, at der fortsat er boligforeninger, 
virksomheder og private borgere, der kan se 
en god økonomisk case i at opsætte solceller, 
og solcellerne forsat bliver mere effektive.

Det giver basis for at se på, om målsætningen 
kan øges, og hvordan den kan realiseres. Først 
og fremmest er der egnet tagareal, men også 
lagringsteknologien og udviklingen af byg-
ningsintegrerede solceller fx i tegl er under 
hastig udvikling. Det samme er befolkningens 
interesse for den grønne omstilling, herunder 
for at deltage i energifællesskaber. Baseret på 
det vurderer Teknik- og Miljøforvaltningen, at 
det er muligt at sætte målet op.

Der er dog nogle love, bekendtgørelser og 
praksisser hos elnetselskaberne, der giver en 
række praktiske og økonomiske udfordringer 
for bygningsejere, der ønsker solceller på 
taget.

For at få en god økonomi i et solcelleanlæg er 
det afgørende, at ejeren af anlægget kan bruge 
så meget af strømmen som muligt i det øjeblik 

den produceres. Kravene om at der ikke må 
deles strøm over matrikelskel, og at solcelle-
anlægget kun må være tilsluttet én måler, f.eks. 
måleren til fællesforbruget i en ejendom, gør 
det imidlertid noget sværere.

På baggrund af dette samt dialog med bl.a. 
solcellerådgivere og boligforeningerne vur-
derer Teknik- og Miljøforvaltningen, at det er 
muligt at sætte målet op til 3% af elforbruget 
i bygninger i 2025 (ca. 75.000 MWh). Det vil 
imidlertid kræve handling på flere områder fra 
kommunens side.

CO2 og solceller
Hvis solcellerne kan levere 3% af elforbruget 
i bygninger, vil det svare til en CO2-reduktion 
på 2895 ton. Med produktion af el via solceller 
bliver der fortrængt strøm produceret på fos-
sile brændsler. CO2-reduktionen er beregnet 
ud fra de forventede emissionsfaktorer, der er 
for el frem til 2025. Med tiden kommer der 
mere grøn strøm i elnettet. Fortrængningen af 
fossile brændstoffer bliver derfor mindre.

Der bliver dog brug for produktion af meget 
større mængder el i fremtiden, da varme- og 
transportsektoren i langt højere grad bliver 
elbaseret. Derfor kan produktion af solcelle-
strøm i København give en gevinst i forhold 
til behovet for øget grøn elproduktion, og ikke 
kun i forhold til CO2-reduktion.

Det er ikke muligt at lave en generel opgørelse 
af, hvad CO2-udledningen er ved produkti-
on af solceller, da det i høj grad afhænger af 
forudsætningerne ved livscyklusanalysen. Fra 
Teknologisk Institut er meldingen, at det er et 
”hot topic” i øjeblikket, og at der er mange tal i 
spil, men ser man kun på energien til fremstil-
lingen, så er den tjent hjem 15-20 gange i løbet 
af et anlægs levetid.

Indsatsområder
Kompleksiteten ved opsætning af solceller kan 
gøre det vanskeligt for virksomhedsejere og 
boligforeningers bestyrelser af vurdere, om 
solceller er en god investering for dem. Mange 
tøver samtidigt med at få lavet en potentiale-

Indstilling om solcelleplan
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vurdering, da det kan være, den blot viser, at 
der ikke er grundlag for solceller. Derfor er det 
et initiativ i handlingsplanen, at der afsættes 
en kommunal pulje, hvor bygningsejere kan få 
betalt op til halvdelen af beløbet til vejledning 
fra en uvildig rådgiver. Frederiksberg Kommu-
ne har oprettet en sådan, men ikke systema-
tisk indsamlet erfaringer om resultatet.

En del aktører har ikke kendskab til mulighe-
derne ved solceller eller viden om, hvordan 
de kan gribe en proces an. Et andet initiativ 
er derfor, at der udarbejdes vejlednings- og 
informationsmateriale, som kan sendes til fx 
boligforeninger, deres hovedorganisationer 
og virksomheder. Til det skal der udarbejdes 
inspirerende og letforståeligt materiale.

I Klima Task Forcen arbejdes der allerede med 
partnerskaber og netværk i forbindelse med 
energirenoveringer og klimatilpasning af ejen-
domme i område- og byfornyelsesprojekter. 
Der ses i den sammenhæng også på mulighe-
den for at facilitere og understøtte energifæl-
lesskaber. Klima Task Force er et samarbejde 
mellem forvaltningens Klimasekretariat, Byg-
nings- og Områdefornyelsen og andre afdelin-
ger om at inddrage københavnerne i, hvordan 
CO2-udledningen fra el, varme og mobilitet 
kan reduceres.

Energistyrelsen forventer, at størstedelen af 
fremtidens anlæg bliver mark- og taganlæg og 
det samme gør bl.a. Aalborg Universitet. Via 
partnerskaber herunder innovationspartner-
skaber kan Københavns Kommune løbende 
undersøge, om der med teknologiens udvik-
ling kan etableres solceller andre steder eller 
af andre typer fx udfoldelige solceller. Der er 
dog behov for, at det går hånd i hånd med en 
fornuftig afregning af strømmen.

En række strukturelle og lovgivningsmæssige 
barrierer gør opsætning af solceller besværlig 
og mindre rentabel for nogle målgrupper. Det 
gælder især for de kommunale ejendomme, 
hvor det fortsat er svært at få god økonomi 
i projekterne. Det skyldes bl.a. kravet om, at 
energiproduktionen skal ligge i et selvstændigt 
selskab og at kommunale institutioner ikke kan 
fritages for elafgift. Opsætning af solceller skal 
derfor primært ske for at bidrage til den grøn-

ne omstilling. Der er allerede gjort opmærk-
som på nogle af barriererne i de høringssvar, 
som forvaltningen har indsendt til Klima-, 
Energi- og Forsyningsministeriet, og KL er op-
mærksom på problemerne.

Opsætning af solceller i energifællesskaber gi-
ver borgerne mulighed for at deltage i omstil-
lingen af energisystemet til vedvarende energi. 
Der er endnu ingen gennemførte projekter i 
Københavns Kommune, men der er spirende 
ansatser flere steder i områdefornyelsen. Erfa-
ringer fra Område- og Bydelsfornyelsen er, at 
det bedste kommunen kan gøre, er at facilite-
re og rådgive borgerne.

Kompleksiteten i byggeprojekter er steget 
blandt andet på grund af de stadige ændrin-
ger i bygningsreglementet, og derfor er der 
større brug for vejledning og hjælp fra bygge-
sagsbehandlere og planmedarbejdere. Der er 
ikke på nuværende tidspunkt ressourcer til at 
øge den indsats og derfor er ekstern rådgiv-
ning en fordelagtig løsning.

Målopfyldelse
For at lykkes med målsætningen vurderer for-
valtningen, at der som minimum er brug for:

• Konsulenthjælp til rådgivning

• Udarbejdelse af informations- og vejled-
ningsmateriale

• At understøtte energifællesska-
ber og fortsætte indsatsen i Klima Task 
Force og Energispring.

De øvrige elementer vil dog klart gøre chan-
cerne for målopfyldelse mere robust.

Målet om at 1% af elforbruget (i 2010) skal 
komme fra solcelleproduktion, ser ud til at nås 
uden yderligere tiltag fra Københavns Kom-
mune, herunder en handleplan. Det er muligt 
at bibeholde denne målsætning.

Hvis der er et politisk ønske om at øge pro-
duktion af vedvarende energi og involvere 
flere borgere og virksomheder, så kan Køben-
havns Kommune bidrage til begge dele ved at 
motivere til opsætning af solceller, som det er 
vist i handleplanen. Hvis der ønskes en mere 
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proaktiv indsats og større fokus på solceller i 
byggesagsbehandlingen, kan det også være et 
greb, men det vil kræve ekstra ressourcer.

Indstillingen har i sig selv ingen konsekvenser, 
men indsatserne er afhængige af, at der tilde-
les finansiering i Budget 2023.

Realisering af solcellehandlingsplanen og en 
højere målsætning forudsætter kommunal 
finansiering.

Det vil være til uvildig rådgivning af ikke-of-
fentlige bygningsejere, der ønsker en vur-
dering af de praktiske og økonomiske for-
hold ved opsætning af solceller på deres 
bygning. Det kan fx være ved, at kommu-
nen laver en klippekortsordning hos en uvil-
dig rådgiver, hvor en bygningsejer kan få betalt 
halvdelen af en rapport, der viser potentialet i 
forhold til dimensionering, tagkonstruktion 
o.l. Her er det ikke hensigtsmæssigt, at Køben-
havns Kommune rådgiver, da erstatningsan-
svaret vil ligge hos kommunen, hvis der sker 
en fejlrådgivning.

Halvdelen af en rapport vil koste ca. 15.000. 
Med en pulje på 2 mio. kr. kan ca. 130 byg-
ningsejere få rådgivning. Afhængig af anlæg-
genes størrelse og hvor mange cases der viser 
sig egnede, vil det svare til 10-15% af de anlæg, 
der skal op. Det er forventningen, at gode 
cases og vidensdeling vil have en afsmittende 
effekt på øvrige bygningsejere.  

Der vil være brug for ca. 0,3 mio. kr. i alt til 
udarbejdelse af vejlednings- og informations-
materiale, der ligger udover ressourcerne i 
kommunikationsafdelingen.

Teknik- og Miljøudvalget har bestilt et bud-
getnotat til Budget 2023. Teknik- og Miljø-for-
valtningen udarbejder budgetnotatet med 
udgangspunkt i den vedtagne Solcelle-hand-
lingsplan.

Videre proces
Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt 
indstillingen, vil forvaltningen udarbejde det 
bestilte budgetnotat til forhandlingerne om 
Budget 2023. Hvis der tildeles midler til pro-
jektet, vil forvaltningen udarbejde en detalje-

ret indsatsplan, som kan sættes i gang sidst i 
2022.

Solcellehandlingsplanen implementeres kun, 
såfremt der afsættes midler under budgetfor-
handlingerne.
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Figur 2: Økonomi for solceller i etageejendomme.
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Solcelleøkonomi og afreg-
ningsmetoder
Traditionelt har elprisen bestået af dels om-
kostninger til køb af selve strømmen og dels 
en del faste udgifter, som transmission, tarif 
og elafgift. Før de større prisstigninger i 2021-
22 udgjorde prisen for den producerede el 
kun ca. 1/3 af den samlet pris og i dag udgøres 
en større andel, hvilket dog ikke forventes at 
forsætte, så at det kan benyttes til beregning af 
et solcelleanlægs rentabilitet i hele anlæggets 
levetid.   

Figur 3: Fordeling af pris fra Radius elnet. Kilde: 
Radius

Prisen på salg af strøm er væsentlig lavere end 
prisen for køb af strøm. Derfor bliver renta-
biliteten af et privat solcelleanlæg i forbindel-
se med boliger langt bedre, jo mere strøm 
forbrugeren kan benytte selv, når strømme 
produceres i stedet for at skulle sælge strøm-
men til elnettet og derefter købe den tilbage 
med afgifter og tariffer.  

I etageejendomme er dette en udfordring, da 
beboerne normalt har egen forsyningsmåler 
og derfor ikke kan aftage strøm fra et fælles 
solcelleanlæg på etageejendommens tag, med 
mindre at ejendomme valgte at indkøb strøm 
fælles og udføre internt elregnskab. Dette kal-
des populært for et ”bag-måler-system” eller 
kollektiv fælles afregning. 

Kollektiv fælles afregning medfører at alt 
strøm, som er produceret før forsyningsmåle-
ren, kan aftages direkte af beboeren og er-
statte indkøb af dyrere strøm. Herved kan en 
langt større andel af solcelleanlæggets strøm 
aftages øjeblikkeligt af beboerne selv og der-
ved optimeres investeringen af solceller på 
ejendommen. 

Der er dog visse begrænsninger for kollektiv 
fælles afregning, da dette ikke må ske over 
matrikelgrænser, hvilket giver udfordringer 
for ejerlejlighedsbeboelsesejendomme. Disse 
bør derfor søge dispensation for at sikre, at 
dette er lovligt.

Generelt forventes det, at omkostninger til 
drift af egne målersystem og afregning er ca. 
samme udgift, som beboerne samlet har i dag 
til abonnement hos forsyningsselskabet. Ud-
over muligheden for at aftage egenproduceret 
solcellestrøm, så får beboerne også mulighed 
for fælles at indkøbe strøm til muligvis bil-
ligere pris, end den enkelt beboer normalt 
kan, da der er tale om et større indkøb. Fælles 
kollektiv afregning begrænser dog beboers 
mulighed for selv at kunne vælge leverandør 
af strøm, da dette gøres i fællesskab til den 
hovedforsyningsmåler, som fællesskabet er 
tilkoblet. Se evt. elforsyningslovens §6 (LBK nr. 
119 af 06/02/2020). 

Økonomi
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Kampagner og muligheder

Solcellekampagner og mulig-
heder for boligforeninger 
Gennem projektet Solar Distrikt Nordvest har 
Københavns Kommune arbejdet med solcel-
ler i boligforeninger. Det har vist sig at være 
en rentabel investering for boligforeninger at 
investere i bygningsintegrerede solceller ved 
tagudskiftning og sammenlægning af afreg-
ning af strøm i et kollektivt fælles internt afreg-
ningssystem, hvor strømafregning foretages, 
som det normalt gøres for varme i etagebolig-
byggeri. 

En del af projektet omhandler også det ar-
kitektoniske udtryk med solceller, da nord-
vest-kvarteret i København har mange tage 
med rød tegl. Derfor er der arbejdet med 
røde solceller og solceller integreret i røde 
teglsten, så bygningerne bedst mulig kan til-
passes områdets udtryk. 

Der blev derfor i 2020 udført rådgivning for 
8 ejendomme, som stod foran en tagudskift-
ning, så kommunen var sikker på, at disse 
ejendomme havde et beslutningsgrund-
lag og viden om, at det kunne være en god, 
bæredygtig mulighed at indtænke solceller i 
deres kommende tagudskiftning.

Efterfølgende har flere af ejendommene søgt 
om bygningsfornyelsesstøtte til udskiftning af 
tag til nyt tag med bygningsintegrerede solcel-
ler. Det har endda vist sig, at flere ejendomme 
var interesseret i solceller med længere tilba-
gebetalingstid, da anlægget havde et bedre 
arkitektonisk udtryk og stadigvæk sikrer, at 
ejendommens energimærker opnåede mini-
mum energimærke C. Dette har især fordel 
for private udlejningsejendommes forret-
ningsplan. 

Såfremt ansøgningen til bygningsfornyelse in-
deholdt nye elementer med demonstrations-
værdi, så kunne ejendomme modtage støtte 
på op til 33 % med en tilbagebetalingsklausul, 
hvis ejendommen sælges inden for 20 år. 

I følgende bilag kan beregninger og kampag-
nematerialer til de 8 ejendomme ses.
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Bilag 1A

Bilag 1A: Solceller til Birke-
dommergården
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Bilag 1B: PVT-BAT Beregning Birke-
dommergården

Bilag 1B
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Bilag 2A: Solceller til A/B Skolehol-
dergården

Bilag 2A
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Bilag 2B: PVT-BAT beregning A/B 
Skoleholdergården

Bilag 2B
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Bilag 3A: Solceller til A/B Thekla-
hus II

Bilag 3A
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Bilag 3B: PVT-BAT Beregninger A/B 
Theklahus II

Bilag 3B
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Bilag 4A: Solceller til GR BRF Toms-
gårdsvej ApS

Bilag 4A
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Bilag 4B: PVT-BAT Beregninger GR 
BRF Tomsgårdsvej ApS 

Bilag 4B
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Bilag 5A: Solceller til Hvidkildegård

Bilag 5A
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Bilag 5B: PVT-BAT Beregninger 
Hvidkildegård

Bilag 5B
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Bilag 6A: Solceller til Ringertoften

Bilag 6A
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Bilag 6B: PVT-BAT beregning Rin-
gertoften

Bilag 6B



52 53



54

Bilag 7A: Solceller til GR HB Tings-
krivervej ApS

Bilag 7A
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Bilag 7B: PVT-BAT beregning Tings-
krivervej ApS

Bilag 7B
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Bilag 8A: Solceller til A/B Filosof-
vænget

 

Bilag 8A
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Bilag 8B: PVT-BAT beregninger A/B 
Filosofvænget

Bilag 8B
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Bilag 9: Begreber og ordforklaring 
Cowi har i februar 2022 udført en rapport 
for Københavns Kommune ”HYBRIDANLÆG 
MED SOLCELLER OG BATTERIER TIL ALMENE 
BOLIGAFDELINGER”. Nedenfor ses uddrag 
fra deres begreb og ordforklaring. 

BEGREBER: 

HYBRIDANLÆG: Betegnelsen bruges i denne 
vejledning om et energianlæg, der består af 
solcellemoduler på tag eller i facade, og som 
suppleres med et stationært batterilager.

LADESTANDER: Det vil som regel være en 
økonomisk fordel at supplere et hybridanlæg 
med ladestandere til elbiler, især hvis boligaf-
delingen råder over egne parkeringspladser. 
Styring af disse ladestandere kan indrettes, så 
boligafdelingen optimerer brugen af egenpro-
duceret el og derved minimerer salg af over-
skudsel til relativt lave priser.

SPECIFIK PV-EFFEKT (kWp/kW) er defineret 
som installeret effekt i kWp divideret med det 
gennemsnitlige forbrug af el inklusive fælles-
forbrug og elbiler. Enheden er dimensions-
løs kWp/kW. Den angiver forholdet mellem 
solcelleanlæggets kapacitet (angivet i kWp) og 
det gennemsnitlige elforbrug i boligafdelin-
gen (det årlige elforbrug i kWh divideret med 
antal timer i året, altså kW). Denne enhed er 
benyttet i materialet for at gøre beregninger 
generelt anvendelige i almene boligafdelinger 
uanset størrelse.

SPECIFIK BATTERISTØRRELSE (kWh/kW, 
altså h – timer), er defineret som batterika-
paciteten i kWh divideret med det gennem-
snitlige forbrug af el inklusive fællesforbrug og 
evt. elbiler (årligt forbrug divideret med antal 
timer i året, altså kW). Enheden er altså kWh/
kW, svarende til det antal timer batteriet kan 
levere gennemsnitsforbruget. Denne enhed 
er benyttet i materialet for at gøre beregninger 
generelt anvendelige i almene boligafdelinger 
uanset størrelse.

RESULTERENDE ELPRIS: Er det samme som 
LCOE, se herunder. Det er den årlige gennem-
snitspris, som beboerne i den almene bolig-
afdeling skal betale for deres elforbrug efter 

at have etableret et hybridanlæg. Ved at gange 
forskellen mellem den resulterende elpris og 
den hidtidige indkøbspris for el med bolig-
afdelingens samlede årlige elforbrug i kWh 
findes det årlige beboerøkonomiske overskud.

LEVELIZED COST OF ENERGY (HER ELEKTRI-
CITET) (LCOE) er beregnet som de årlige ud-
gifter til elforsyning divideret med det årlige 
faktiske forbrug af el i boligerne samt fælles-
forbrug og evt. brug i elbiler. De årlige udgifter 
inkluderer:

• Udgifter til finansiering af anlæg (renter og 
afdrag)

• Køb og salg af el

• Udgifter til drift og vedligeholdelse

• Henlæggelser til løbende udskiftning af 
komponenter, herunder batteri

AFREGNINGSMÅLER: Denne elmåler findes 
i boliger, der har et direkte kundeforhold til 
en elleverandør. Afregningsmåleren ejes af 
netselskabet, og beboeren betaler abonne-
ment til både netselskab og elleverandør. 

BIMÅLER: Når en boligafdeling etablerer et 
hybridanlæg eller et solcelleanlæg, der sup-
pleres med fælles indkøb af el fra en pro-
duktionselleverandør, skal den eksisterende 
afregningsmåler skiftes eller konverteres til 
en bimåler eller fordelingsmåler. Ved udskift-
ning bliver måleren ejet af boligafdelingen, og 
beboerne skal ikke længere selv betale abon-
nementer. Ved konvertering ejer netselskabet 
fortsat måleren, og beboerne betaler et – ty-
pisk lidt mindre – abonnement til netselskabet 
for at dække udgifterne til forbrugsregistre-
ring, vedligeholdelse og udskiftning.

INVERTER: En vekselretter, der er designet til 
at omsætte solcellemodulernes jævnstrøm 
(DC) til vekselstrøm (AC), der bruges i hus-
holdningsapparater og på elnettet. 

NETTJENESTER: En samlebetegnelse for de 
ydelser, som elproducenter og elforbrugere 
kan tilbyde det samlede elsystem, f.eks. i form 
af fleksibelt/flytbart elforbrug, afbrydelighed, 
støttesalg til produktionselleverandører i kri-
tiske situationer, f.eks. ved opfyldelse af balan-
ceansvar eller ved udfald af produktionsen-
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heder. For nogle af disse tjenester vil almene 
boligafdelinger typisk råde over så relativt små 
produktionsanlæg, at det vil være nødvendigt 
at gå sammen med flere andre solcelleejere, 
f.eks. med bistand fra en aggregator.

ELLEVERANDØR: Den officielle betegnelse på 
et selskab, der har opnået ret til at købe el på 
spotmarkedet og sælge videre til forbrugerne.

PRODUKTIONSELLEVERANDØR: Den officiel-
le betegnelse på et selskab, der ikke kun sæl-
ger el, men som også har fået ret til at købe el 
fra solcelle- eller vindmølleejere.

AGGREGATOR: Et selskab der har til opgave at 
organisere flere slutbrugere – enten hushold-
ninger eller virksomheder – på en måde, så de 
kan levere nettjenester, der har reel betydning 
for optimering af elnettets drift.

EFFEKTBEHOV: Betegner den maksimale ef-
fekt (kW), som boligafdelingen har behov for 
at købe fra nettet. Begrebet kan især få betyd-
ning, hvis netrådighedstariffen erstattes af en 
betaling for maksimalt effektbehov.

INSTALLERET EFFEKT: For et solcelleanlæg er 
den installerede effekt (kWp – kiloWatt peak) 
en betegnelse for den højeste effekt, anlægget 
vil levere ved det maksimale solindfald vinkel-
ret på panelerne. Det er i dag typisk omkring 
200 Wp (0,2 kWp) pr. m² solcellepanel. Med 
1 kWp solcellepaneler (ca. 5 m²), produceres 
i Danmark ca. 950 kWh el pr. år afhængig af 
hældning og orientering. Til sammenligning vil 
de samme paneler (1 kWp) i Rom producere 
omkring 1230 kWh pr. år og i Cairo ca. 1530 
kWh pr. år.

TARIF: Betegnelse for den betaling, som 
netselskaber og Energinet opkræver for at 
transportere elektricitet fra produktionssted/
transmissionsnet til slutbrugeren. Opkræves 
p.t. som et beløb pr. forbrugt kWh.

VARIABEL NETTARIF: Dansk Energi har i sit 
oplæg til Tarifmodel 3.0 over for Forsyningstil-
synet foreslået at indføre tariffer, der varierer 
i løbet af døgnet, således at tariffen er højest, 
når elnettet er hårdest belastet, og lavest, når 
elforbruget er lavt.

NETRÅDIGHEDSTARIF: Betegnelse for den 
betaling, som netselskaber har fået mulighed 

for at opkræve af solcelleejeres egetforbrug af 
den elektricitet, som solcelleanlægget produ-
cerer. Netrådighedstariffen skal dække netsel-
skabernes omkostninger til at opretholde den 
nødvendige kapacitet i elnettet – også til sol-
celleejere, når der ikke produceres af solcelle-
anlægget. Opkræves p.t. som et beløb pr. kWh.

EFFEKTBETALING: En betaling der afhænger 
af den maksimale mængde energi (el eller 
fjernvarme), som en slutbruger må aftage fra 
energileverandøren. Effektbetaling er udbredt 
inden for fjernvarme, men er endnu kun un-
dervejs i elsektoren. I første omgang hos store 
erhvervskunder og i Energinets transmissi-
onssystem. Effektbetaling er begrundet i, at 
brugeren så betaler i forhold til den produkti-
ons- og netkapacitet, som forbruget medfører. 
Effektbetaling vurderes at have større tilskyn-
delse til fleksibelt elforbrug end netrådigheds-
tariffer. 

FORKORTELSER:

PV: Forkortelse for PhotoVoltaics, der er den 
engelske betegnelse for solceller. Solceller 
omsætter energien i solstråling til elektricitet 
ved hjælp af en fotovoltaisk effekt. 

PVT: Forkortelse for moduler, der består af 
både solceller (PV) og solfangere (T for ter-
misk).

PVT-BAT: Betegnelse for et beregningspro-
gram, som er udviklet af COWI med støtte 
fra Dansk Energis ELFORSK-program, og som 
bruges til at dimensionere det brugerøko-
nomisk optimale energianlæg, bestående af 
solceller (PV), solfanger/energioptager (T for 
termisk) og batterilager (BAT).

kW: kiloWatt er en enhed for effekten i et 
elproduktionsanlæg eller for den effekt, en 
elforbruger aftager fra elnettet på et givet tids-
punkt. Effekt er arbejde eller energi pr. tidsen-
hed, bedst kendt fra hestekraft (hk) i biler. En 
hestekraft er lig 735 W eller 0,735 kW.

kWh: kiloWatttimer (”h” står for hour = en-
gelsk for time) er en international enhed for 
energimængde (arbejde), i denne sammen-
hæng elforbrug. Elprisens mange komponen-
ter (spotpris, tariffer, afgifter m.v.) fastsættes 
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som et beløb pr. kWh.

LCOE: Levelized cost of electricity (se under 
begreber)

SOC: State-of-charge er i denne vejledning 
den engelske betegnelse for, hvor meget et 
batteri er opladet på et givet tidspunkt i pro-
cent af den brugbare kapacitet.



68 69

Opsummering
Denne temarapport omhandler udfordringer 
med opsætning af solceller i København dels 
for kommunen og dels for private bygherrer.  

For kommuner har tolkning af loven ændret 
sig i 2012, hvilket har bevirket, at kommuner 
skal placere solcelleanlæg i selskab med be-
grænset ansvar. Dette gør, at kommunen ikke 
kan benytte øjebliksafregning og få fordel af at 
kunne optage strømmen direkte i deres insti-
tutioner uden at skulle betale distribution og 
afgifter mv. Ny tarifmodel betyder at kommu-
nerne skal betale eltarif, samt at kommuner er 
pålagt en højere elafgift end private, erhverv 
og industri. 

For både kommuner og private bygherrer, 
herunder alment byggeri mv., har kravet om 
ikke at dele strøm over samhørende matrikler 
gjort at opsætning af solceller besværliggøres. 
F.eks. kan en almen boligforening ikke dele 
solstrømmen intent i boligforeningen, hvis 
de består af flere huse på flere matrikler. I dag 
skal solcelleanlægget tilsluttet et forsynings-
målerpunkt, hvilket bevirker, at mange etage-
ejendomme blot kan benytte solstrømme til 
fællesformål som trappebelysning, vaskeri og 
varmecentral(pumper mv). Der er derfor i 
denne temarapport også beskrevet, hvordan 
kollektiv fælles afregning(bag-måler-system) 
kan opsættes, så alle beboerne i en etage-
ejendom får gavn og ejerskab af solcelleanlæg 
placeret på deres eget tag.  

I slutningen af denne temarapport om sol-
celler er beskrevet en solcellekampagne i 
Solar Distrikt Nordvest, hvor 8 ejendomme 
fik beregnet muligheder for solceller ved 
tagudskiftning. Desuden findes der i bilag 9 
en begrebs- og ordforklaring, som kan være 
behjælpelig ved arbejde med solceller og de 
mange termer mv., som benyttes i arbejdet 
med solceller på etageboliger og i det danske 
energisystem. 

Opsummering
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