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Baggrund 

I forbindelse med den forestående udskiftning af taget på bebyggelsen Kildevænget, er der i nærværende 

notat redegjort for tekniske, økonomiske og administrative aspekter i en eventuel etablering af solceller på 

dele af bygningernes tage. 

 

Hvornår er solcelleanlæg en god investering 

Ejendomme som har sydvendte tagflader, har de bedste forudsætninger for optimal udnyttelse af 

solcelleanlæggets produktion og dermed også mulighed for den bedste tilbagebetalingstid. 
Når solcelleanlæg er placeret optimalt, og samtidig bliver dimensioneret efter dagens mest stabile forbrug, 

bliver de både en miljømæssig og en økonomisk god investering bl.a. fordi overproduktion i forhold til eget 

forbrug minimeres. 

Skal solcelleanlægget tilkobles ejendommens fællesmålere, kan daglige tomgangsforbrug til f.eks. 

cirkulationspumper, fællesvaskerier og ventilation dækkes heraf.   

Skal solcelleanlægget derimod tilkobles individuelle bimålere (i de enkelte boliger), bør anlægget 

dimensioners efter brugernes mest stabile forbrug. De stabile forbrug varierer alt efter boform.  

Man kan også installere solcelleanlæg på øst- og vestvendte tagflader. Installationer med disse 

orienteringer bør dog kun ske i de tilfælde, hvor brugernes brugsmønstre tillader det. 

Installeres solcelleanlæg på øst- og vestvendte tagflader, bliver tilbagebetalingstiden længere grundet en 

lavere produktion som følge af færre solskinstimer, hvilket dermed også betyder, at afdelingen skal 

investere i større anlæg for at imødekomme dagligdagens forbrug.  

 

Kildevængets orientering 

Den primære orientering af blokkene i Kildevænget er nord-syd, hvilket betyder at de vest- og syd/vest 

vendte tagflader er velegnede til montering af solceller. 

 

Kildevængets fællesforbrug 

Energinets datahub viser, at Kildevængets ejendomme har et fællesforbrug med stor variation i løbet af 

dagen (bilag 1), som formentlig skyldes ejendommens fællesvaskerier. Variationerne i forbruget gør det 

vanskeligt at dimensionere solceller optimalt i forhold til fællesforbrug alene. 
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Kildevængets individuelle forbrug 

Kildevænget består af 449 boliger, som alle har standby forbrug til køle-/fryseskabe, internet, tv og andet 

elektronik. Derfor kan der med fordel dimensioneres efter boligernes stabile samlede forbrug, hvilket 

betyder, at der monteres solceller på alle tage, til produktion af el til alle boliger.  

 

Teknisk analyse 

Firmaet [ ] har foretaget en teknisk analyse, og har beskrevet fire løsningsmodeller, som er gengivet i bilag 

2. 

I løsningsforslagene er regnet med traditionelle solpaneler oplagt på undertaget. 

Alternativet hertil kunne være solceller, som er integreret i tagbelægningen. 

En sådan løsning er der ikke regnet på, idet 

- Denne type yder ca. 40 % mindre pr. m2 

- Denne type er dyrere 

- Udskiftning og reparation af enkelt elementer er vanskeligere 

- Risikoen for løse forbindelser er større, idet der er langt flere tilslutningspunkter 

Det vurderes, at solpaneler kan monteres uden at skulle forstærke tagkonstruktionen yderligere, ud over 

den forstærkning, som naturskiferen kræver. Der vil være tale om, at vægten af naturskiferen, som 

udelades, er større end vægten af solpanelerne.  

Hvis der vælges en solcelleløsning, skal bæreevnen dog verificeres af en statiker. 

Ligeledes vil montering af solceller kræve myndighedernes godkendelse. 

 

Løsningsforslag 

 I de fire løsningsforslag i bilag 2 beskrives princippet for opbygning af anlægget, nødvendig investering og 

tilbagebetalingstid. 

I løsning 1-3 vil tagfladerne fremstå med en kombination af skifertag og solpaneler.  

I løsning 4 monteres solceller på alle tagflader som en egentlig tagbeklædning. Nogle af panelerne vil være 

”dummies”, som blot ligner de øvrige paneler, men som ikke producerer el. 
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Hoved-/bimåler princip for afregning 

Montering af solceller til produktion til alle boliger fordrer at der indgås aftaler med Net selskab og 

Produktionsleverandør om salg af overskudsproduktion tilbage til elnettet. 

Herudover er der nogle administrative/juridiske problemstillinger, som skal iagttages. 

Der skal monteres en hovedmåler på stikledningerne ind til hver enkelt blok. 

De målere, som sidder i boligerne i dag, og som ejes af netselskabet, skal tilbageleveres til netselskabet og 

erstattes med nye bimålere, som indkøbes af afdelingen. Herved vil beboerne fremover ikke skulle betale 

målerafgiften. 

(Link til netselskaberne findes på https://www.danskenergi.dk/vejledning/nettilslutning/find-netselskab). 

Vælger man at producere vedvarende energi med solceller til alle boliger, vil det betyde at beboerne 

overgår fra afregning direkte med elleverandøren til afregning på baggrund af et fælles el-regnskab. Derfor 

skal samtlige lejligheder tilsluttes ordningen. En konsekvens heraf vil være, at man i princippet fratager 

lejerne ”det frie valg” af el leverandør. 

Hvis der er beboere, som ikke ønsker at være den del af dette system, kan man rent tekniske godt løse 

dette. Det vil i givet fald kræve ekstra kabling mellem bimåleren i boligen og en installation i tilknytning til 

hovedmåleren. Ligeledes skal der installeres en ny måler i lejligheden, som leveres af netselskabet.  

Dette forhold afstedkommer en problemstilling, som man i afdelingen/organisationen må forholde sig til og 

træffe beslutning om: 

Hvad gør man, hvis en beboer ikke ønsker at indgå i ordningen med hoved-/bimåler ved etablering, eller 

hvis en kommende beboer vil gøre sin ret til frit leverandørvalg gældende? 

Vil man pålægge den enkelte lejer at dække udgiften til ekstra kabling og målerbytte? 

Skal der stilles krav om retablering ved fraflytning, tilbage til hoved-/bimåler system? 

 

Drift af solceller 

Der vil som en del af driften skulle udføres en lovpligtig stikprøvekontrol af elmålerne, hvert 6 år. 

(hvert 3. år, hvis målerne begynder at udvise unøjagtigheder) 

Afdelingen vil herefter skulle afregne det samlede forbrug på hovedmålerne med forsyningsselskabet. 

Afregning af beboernes el vil ske på baggrund af bimåleren i den enkelte lejlighed og skal håndteres af 

administrationen. 

 

Finansiering 

Solceller har ikke hidtil været en del af tagudskiftningsprojektet, hvorfor udgifterne hertil heller ikke har 

været indeholdt i budgettet. 
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Derfor vil solcelleanlæg monteret i forbindelse med tagudskiftningen skulle finansieres på anden vis, og en 

medfølgende huslejeforhøjelse skal besluttes af afdelingen. 

De angivne beløb i de fire løsningsforslag er eks. udgifter til byggeplads, stillads mv. som allerede indgår i 

projektet. 

 

Ligeledes er rådgiverhonorar og byggestyring ikke indregnet 

Ved en løsning med solceller på alle blokkene vil en stor del af skiferbeklædningen kunne udelades på de 

syd-vestvendte tagflader. Dog vil der være behov for inddækninger, tilpasninger mm. omkring solpaneler, 

hætter og taggennemføringer. En eventuel besparelse på skiferarbejdet, er derfor ikke indregnet i 

opgørelsen. 

 

Anbefaling 

Hvis afdelingen ønsker solcelleanlæg, er det administrationens anbefaling, at man vælger løsning nummer 2 

idet: 

• Dimensioneringen af solcelleinstallationen er afstemt efter det stabile forbrug af elektricitet i 

dagtimerne, hvorfor tilbagesalg af overproduktion til el nettet minimeres. 

Dette er især en fordel, hvis den pris, som overproduktionen sælges for til nettet, falder fra det 

relativt høje niveau, det ligger på i øjeblikket. 

• Tilbagebetalingstiden er den korteste for de fire forslag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening 
Afdeling 5 – Kildevænget   

 
 

 

Bilag 1 

Eksempler på fællesforbrug i ejendommen 

 

 

 

 



Teknisk analyse
Projektnavn: FA09 - Kildevænget

Projektnummer: 222083148 

Adresse: 2860 Søborg,  Solnavej
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Løsningsforslag
Der er fire løsninger. 
1. Løsning: Mikroinverter løsning hvor der etableres 3 paneler til hver 

lejemål. Til hver af disse skal der være individuel måling – Kræver Envoy. 
De trækkes ved med et 1 faset systemkabel og sættes på 1 fase i hver 
lejemål. 

2. Løsning: Bimåler løsning. Der etableres et solcelleanlæg af samme 
størrelse på hver boligblok, disse sættes på en streng inverter placeret på 
gavl af blokken hvorefter den trækkes til tilslutningspunkt. 

3. Løsning: Bimåler løsning. Der etableres et solcelleanlæg der dækker 100% 
af boligafdelingens årlige forbrug. Derved bliver boligafdelingen CO2 
neutral. 

4. Løsning: Bimåler løsning. Der etableres nyt solcelleanlæg der erstatter 
eksisterende tag og på samme tid dækker 100% af boligafdelingens årlige 
forbrug. Derved bliver boligafdelingen CO2 neutral. 



Løsning 1. 

3

Et solcelleanlæg med mikroinvertere pr lejemål.
Solceller monteres ovenpå eksisterende tag.  
Producerer 44,5% af afdelingens årlige forbrug. 
Afskrivningsperiode 7 år.  
Egnes ikke til udvidelse med fælles lade løsning. 



Løsning 1 – Mikroinvertere, 1 solcelleanlæg pr 
lejemål
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• Paneltype & inverter • Montagesystem

Tekniske specifikationer – Løsning 1

Panelproducent Eurener sort

Panelstørrelse 380Wp

Antal paneler 54 stk

Inverterproducent Enphase

Inverter størrelse IQ7+ 

Antal invertere 54 stk

Montagesystem Skinner

Antal grader 25 (tagets 
hældning)
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Produktion – Løsning 1
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Forbrug 45.000 – 3 opgange kWh/året

Anlægsstørrelse 20,52 kWp

Produktion 19.995 kWh/året

kWh/kWp 973,14 kWh/kWp

Solproduktion i 
forhold til forbrug

44,5 %

Egetforbrug 62,8 %

Egetforbrug 12.567 kWh/året



Økonomi – Løsning 1- eksklusiv moms
Regnet for 3 opgange.
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Økonomi Pris

Total pris pr 3 opgange 263.911 DKK

kWp pris 13.032 DKK/kWp

Besparelse pr år. 38.830 DKK/året

Simpel tilbagebetalingstid 7,0 år

Elpriser: 
Direkte forbrug: 2,5 DKK/kWh
Net pris: 1 DKK/kWh

Samlet investering for boligafdelingen (449 lejemål – 74 opgange) Pris

Total pris eksklusiv moms. 6.509.804 DKK

Total pris inklusiv moms. 8.137.255 DKK



Løsning 2. 
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Solcelleanlæg med bimålere fælles for 3 opgange.
Solceller monteres ovenpå eksisterende tag.   
Producerer 44,5% af afdelingens årlige forbrug. 
Afskrivningsperiode 4,5 år.  
Egnet til udvidelse med fælles lade løsning. 



Tag

Løsning 2 – Bimålere samme mængde sol 
som løsning 1. 
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Bimålere

• Ved ønske om etablering af solcelleanlæg anbefales udskiftning af bimålere. 
Dette gøres for at kunne fordele solenergien til de forskellige lejligheder.

• I dag betales der cirka. 650 DKK pr. måler (inklusiv moms cirka 800 DKK) pr 
lejemål i abonnement. Med egne bimålere reduceres dette beløb til cirka 
halvdelen. Bimålere skal udskiftes hvert 10-12 år efter nu gældende regler. 
Det betyder den årlige besparelse på bimålere er cirka. 350 DKK. 
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• Paneltype & inverter • Montagesystem

Tekniske specifikationer – Løsning 2

Panelproducent Eurener

Panelstørrelse 380Wp

Antal paneler 54 stk

Inverterproducent Huawei

Inverter størrelse 17KTL

Antal invertere 1 stk

Montagesystem Skinner

Antal grader 25 (tagets 
hældning)
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Produktion - Løsning 2
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Forbrug 45.000 – 3 opgange kWh/året

Anlægsstørrelse 20,52 kWp

Produktion 19.988 kWh/året

kWh/kWp 974,02 kWh/kWp

Solproduktion i 
forhold til forbrug

44,5 %

Egetforbrug 63,1 %

Egetforbrug 12.606 kWh/året



Økonomi – Løsning 2- eksklusiv moms
Regnet for 3 opgange.
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Økonomi Pris

Total pris pr 3 opgange 271.194 DKK

kWp pris 13.390 DKK/kWp

Årlig besparelse i strøm 38.907 DKK

Årlig besparelse ved egne bimålere 18.900 DKK

Samlet årlig besparelse 57.807 DKK

Simpel tilbagebetalingstid 4,5 år

Elpriser eksklusiv moms: 
Direkte forbrug: 2,5 DKK/kWh
Net pris: 1,0 DKK/kWh
Besparelse pr bi-måler: 350 DKK

Samlet investering for boligafdelingen (449 lejemål – 74 opgange) Pris

Total pris eksklusiv moms. 6.689.452 DKK

Total pris inklusiv moms. 8.361.815 DKK



Løsning 3. 
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Solcelleanlæg med bimålere fælles for 3 opgange.
Solceller monteres ovenpå eksisterende tag.   
Producerer 100% af afdelingens årlige forbrug. 
Afskrivningsperiode 5,3 år.  
Egnet til udvidelse med fælles lade løsning. 



Løsning 3 – Bimålere solproduktion = 100% af 
årsforbrug
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• Paneltype & inverter • Montagesystem

Tekniske specifikationer – Løsning 3

Panelproducent Eurener

Panelstørrelse 380Wp

Antal paneler 140 stk

Inverterproducent Huawei

Inverter størrelse 40KTL

Antal invertere 1 stk

Montagesystem Skinner

Antal grader 25 (tagets 
hældning)
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Produktion - Løsning 3
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Forbrug 45.000 – 3 opgange kWh/året

Anlægsstørrelse 53,2 kWp

Produktion 45.848 kWh/året

kWh/kWp 861,35 kWh/kWp

Solproduktion i 
forhold til forbrug

100 %

Egetforbrug 36,3 %

Egetforbrug 16.669 kWh/året



Økonomi – Løsning 3- eksklusiv moms
Regnet for 3 opgange. 

18

Økonomi Pris

Total pris pr 3 opgange 461.101 DKK

kWp pris 8.780 DKK/kWp

Årlig besparelse i strøm 70.828 DKK

Årlig besparelse ved egne bimålere 18.900 DKK

Samlet årlig besparelse 89.728 DKK

Simpel tilbagebetalingstid 5,3 år

Elpriser eksklusiv moms: 
Direkte forbrug: 2,5 DKK/kWh
Net pris: 1,0 DKK/kWh
Besparelse pr bi-måler: 350 DKK

Samlet investering for boligafdelingen (449 lejemål – 74 opgange) Pris

Total pris eksklusiv moms. 11.373.824 DKK

Total pris inklusiv moms. 14.217.280 DKK



Løsning 4. 
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Inklusiv nyt tag bestående af integreret solceller.
Producerer 113% af afdelingens årlige forbrug. 
Afskrivningsperiode 6 år.  
Egnet til udvidelse med fælles lade løsning. 



Løsning 4 – Bimålere solproduktion = 113% af 
årsforbrug m. solrif løsning
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Løsning 4 – Solrif = Nyt tag af solceller
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• Paneltype & inverter • Montagesystem

Tekniske specifikationer – Løsning 4

Panelproducent Bisol - Solrif

Panelstørrelse 375Wp

Antal paneler 160 stk

Inverterproducent Huawei

Inverter størrelse 50KTL

Antal invertere 1 stk

Montagesystem Solrif

Antal grader 25 (tagets 
hældning)
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Produktion - Løsning 4
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Forbrug 45.000 – 3 opgange kWh/året

Anlægsstørrelse 60 kWp

Produktion 51.681 kWh/året

kWh/kWp 861,35 kWh/kWp

Solproduktion i 
forhold til forbrug

113 %

Egetforbrug 34 %

Egetforbrug 17.571 kWh/året



Økonomi – Løsning 4 - eksklusiv moms
Regnet for 3 opgange. 
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Økonomi Pris

Total pris pr 3 opgange 592.676 DKK

kWp pris 10.175 DKK/kWp

Årlig besparelse i strøm 78.814 DKK

Årlig besparelse ved egne bimålere 18.900 DKK

Samlet årlig besparelse 97.714 DKK

Simpel tilbagebetalingstid 6,0 år

Elpriser eksklusiv moms: 
Direkte forbrug: 2,5 DKK/kWh
Net pris: 1,0 DKK/kWh
Besparelse pr bi-måler: 350 DKK

Samlet investering for boligafdelingen (449 lejemål – 74 opgange) Pris

Total pris eksklusiv moms. 14.619.341 DKK

Total pris inklusiv moms. 18.274.176 DKK
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