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Forslag 1 
 
Opsætning af solceller i afd. 103  
 
 
 

 

 
 

Solcelleanlæg med batteri og bi-måler 

Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med VIBO bedt rådgiverfirmaet Biegga A/S om at gen-
nemgå tagkonstruktionen samt elinstallationerne i afdelingen. Formålet var at undersøge mu-
lighederne for etablering af solceller på afdelingens tage.  
 
Konklusionen fra Biegga A/S er, at afdelingen med stor fordel kan opsætte solcelleanlæg på 
tagene og dermed opnår en besparelse både på fællesudgifter og beboernes egne elregninger . 
 
Batteriløsningen  
Ved at tilkøbe batteriløsning til solcelleanlægget vil afdelingen kunne lagre den producerede 
strøm ved at fylde batterierne op i soltimerne – og så anvende den producerede strøm i aftenti-
merne, når strømmen er dyr.  
 
Anbefalingen 
Afd. 103 anbefales at opsætte et anlæg inkl. batteriløsning og bi-måler. Det vurderes, at an-
lægget kan producere op til 70 % af afdelingens årlige fælles- og individuelle forbrug.  
 
Vedtager afdelingen at etablere solcelleanlæg, vil hvert lejemål kunne opnå en årlig besparelse 
på elregningen på op til 60 %. Besparelsen er ikke medtaget i huslejestigningen. 
 
 
Tilbud - opsætning af solceller på afdelingens tage inkl. batteri og bi-målere 
 
Den samlede anskaffelsessum for etablering af solceller inkl. batteriløsning og bi-måler er på 
kr. 9.269.000 inkl. moms og omkostninger. 
 
Huslejestigningen ved hjemtagelse af 30-årigt realkreditlån, udgør 4,69 % svarende til 44 kr. 
per m2. 

 

Boligtype M2 Husleje Forventet huslejestigning  Forventet ny husleje 

1 rums bolig 40,1 3.643 kr.  147 kr./måned  3.790 kr. 

2 rums bolig 54,8 4.842 kr.  201 kr./måned  5.043 kr. 

3 rums bolig 72,0 5.762 kr.  264 kr./måned  6.026 kr. 

4 rums bolig 92,2 6.824 kr.  338 kr./måned  7.162 kr. 
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Eksempel på individuel besparelse pr. lejemål 
 
Tager man udgangspunkt i et årligt elforbrug på 2.500 kWh pr. lejemål, vil det med en årlig be-
sparelse på ca. 75 % svare til 584 kr. pr. måned. 
 
 

Bestyrelsen indstiller, at der etableres solcelleanlæg inkl. batteriløsning og bi-
måler i afd. 103. 
 
Der stemmes om: 
 
At der opsættes solceller på tagene i afdelingen og tilhørende batterier. 
Der optages et 30. årigt lån på 9.269.000 kr.  
Det vil koste en huslejestigning på 4,69% 
 


