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Bilag til solcelleprojektet 

 
 
Det udsendte projektforslag indeholder en regnefejl. 
 
Det er ganske enkelt at beregne besparelsen, og den er således: 
 
40% af solcellestrømmen bruges direkte herved spares 34000*0,40*2,20  =   29.920 kr. 
60% af solcellestrømmen sælges for 1,02 kr. pr. kWh 34000*0,60*1,02 =   20.808 kr. 
Samlet besparelse     =   50.728 kr. 
 
Denne besparelse er væsentlig mindre end det projektet beregner. 
 
Hertil kommer, at der ikke i de samlede udgifter er regnet med en udgift til DONG for at overtage 
kablerne fra fælleshus til de enkelte boliger og målerne i boligerne. Udgiften er beskrevet i teksten 
men ikke med et beløb. Et sådan beløb skal indregnes i de samlede udgifter. Det gør formodentlig 
ikke projektet dyrere, for der vil samtidig fremkomme en årlig besparelse i driften på 19*576 kr. 
      =   10.944 kr. 
 
De 576 kr. betaler vi alle sammen i forbindelse med vores individuelle regning fra DONG. Det er en 
såkaldt målerafgift, som ikke skal betales, hvis vi vælger at producere solcellestrøm. 
 
Der skal endvidere henlægges flere penge til vedligeholdelse af solcellerne. Selve panelerne skal 
formodentlig udskiftes hvert 15. år. Denne udgift kendes ikke i øjeblikket. Resten af anlægget skal 
der ikke henlægges til. Selve finansieringen skal også undersøges. Lasse har oplyst, at vi skal 
regne med en samlet årlig udgift på 6,8% af lånet. Jeg har efterfølgende spurgt om oplysninger om 
hvilket slags lån, der er tale om (realkredit eller bank), hvor lang løbetid der regnes med, hvad er 
renten, og om lånet er med fast eller variabel rente. Lasse har lovet at spørge økonomiafdelingen i 
3B om ovenstående. 
 
Jeg har efter svarene fra jer udskudt mødet med Solarplan. 
 
Jeg foreslår, at dette bilag forelægges fællesmødet. Gerne yderligere underbygget på baggrund af 
vores bestyrelsesmøde. På fællesmødet nedsættes en arbejdsgruppe, der skal finde svar på de 
stillede spørgsmål. En del af denne proces vil så være at holde møde med Solarplan. 
 
Jeg er fuldt ud klar over, at økonomien ikke er så god som det var håbet. Men jeg mener, at det er 
vigtigt, at vi ikke tage endelig stilling før alt er belyst. Det skylder vi både projektet og miljøet. Det 
er også vigtigt, at der bliver arbejdet rimeligt hurtigt, da økonomien i de første 10 år af et eventuelt 
projekt er dårligere (ca. 3.000 kr. om året), hvis projektet etableres i 2016 i stedet for 2015 
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