
Forslag til godkendelse på Generalforsamlingen den 28. februar 2023  

 

Vi ønsker generalforsamlingens opbakning til, 
 at vi på stikvej 1 kan opsætte solceller på vores tage. 

 
Motivering: 
Vi har på stikvej 1 et særligt stort behov for solceller og dermed billigere el, da langt de fleste huse 
kun kan opvarmes med el. 

Beboernes særdeles høje opbakning og positive holdning til at få solceller på vores tage fremgår af 
konklusionerne på den spørgeskemaundersøgelse, som vi har gennemført på stikvej 1. 
Konklusionerne er vedhæftet dette oplæg. 

At opsætte solceller vil ikke æstetisk genere beboerne på de øvrige stikveje, da vores huse ikke kan 
ses derfra. 

De væsentligste grunde til stikvej 1’s behov for solceller er: 

 De meget høje elpriser med en årlig udgift på mellem 10.000 kr. – 70.000 kr. pr. hus. 

 Solceller vil gøre strøm ”gratis” en stor del af året. Herunder vil El-bilen kunne oplades 
”gratis” en stor del af året. 

 Overskydende strøm vil kunne sælges til el-nettet. 

 Solceller er en klimavenlig og grønnere løsning. En fornuftig og fremtidsrettet energikilde.  

 Forbedring af husets energimærkning og en opgradering af boligens værdi. 

 Solceller har lang garantiperiode og holdbarhed.  
 At bidrage til elforsyningen lokalt, idet vi jo bruger mindre af den fælles el i hverdagen.  

 

Krav til solceller: 
Solcellerne skal opsættes rimeligt ens og så diskret som muligt? Betingelserne er:  

 Solcellerne kan lægges på syd-, øst- og vestvendte tage. 

 Solcellerne må ikke opsættes tættere end 30 cm fra tagenes kanter. 

 De skal lægges fladt oven på eksisterende tag eller lægges ned i taget, så de har samme højde 
som taget i øvrigt. 

 De skal være sorte. 

 Skinnende metalkanter skal undgås. 

 Bestyrelsen skal godkende enhver opsætning ud fra en præcis skitse af, hvordan solcellerne 
skal opsættes. 
 

Der er ingen forpligtelse til at opsætte solceller eller økonomiske krav til husejere i Ibsgården. 
 
Solceller på de øvrige huse i Ibsgården: 
Dette forslag omfatter alene stikvej 1.  Hvis de øvrige stikveje ønsker solceller på deres tage, kan 
det ske efter forslag og afstemning herom på en kommende generalforsamling.  

 

Med håb om positiv tilslutning: 

Arbejdsgruppen og stikvej 1. 

 



 

Konklusion 
 på uforpligtende spørgeskemaundersøgelse på stikvej 1 i Ibsgården 

 

Alle 30 huse er blevet spurgt og 30 har svaret på spørgeskemaet. Svarende til 100 %  

Et hus har ikke ønsket at udfylde skemaet. Dog udtrykker ejerne i en kommentar, at de ikke er interesseret i 
solceller og ikke synes det er pænt, så det hus har vi regnet med blandt de huse, som er imod solceller i 
opgørelsen. (Alene vedrørende spørgsmål 3 og 5) 

Spørgsmål 1 og 2 spurgte om navne og husnumre og er derfor ikke med her. 

Spørgsmål 3: Er du/I grundlæggende for eller imod solceller på vores tage? 

24 af de 30 huse svarer, at de er for solceller, svarende til 80%. 

6 huse er imod, svarende til 20% 

 

Spørgsmål 4: Hovedbegrundelser for eller imod solceller 

For: 
Det er fremtiden.  
Fornuftig energikilde. Økonomi på længere sigt. Almindelig opgradering af boligen  
Grønnere strøm og stigende elpriser  
Klimavenlig løsning, lavere el-udgifter - også med elbil - og klar forbedring af boligværdien  
Grøn omstilling og prisreduktion. Forbedring af husets energimærkning = bedre pris 
Miljø og pris. Solcelleanlæg støjer ikke. 
Klima og mindre forurening  
Højt strømforbrug (elvarme), Stigende priser og klimahensyn  
Bedre for miljøet- grøn energi. Solceller har lang garantiperiode og holdbarhed. 
Besparelse på elregningen  
Klima og det vil sikkert også kunne betale sig økonomisk i det lange løb. 
At bidrage til elforsyningen lokalt  
Håndværkerfradrag kan anvendes ved etablering – hvis ordningen eksisterer. 

  
Imod: 
Lige nu er det for dyrt. Vi afventer energisituationen. Lige nu er der ikke grund til agere  
Det fælles udseende som vi har kæmpet for i mange år, vil givet forsvinde, hvis der åbnes for solceller. Dette 
fremgår tydeligt af den elskede/hadede blå vedligeholdelses vejledning. 
Udtrykket i bebyggelsen. 
Imod fordi vi er for grønenergi, men mener at det skal fungere i national regi; Flere vindmøller og solceller 
parker, således at den fælles energiforsyning leverer den grønne strøm, i stedet for egne forsyninger.  
Jeg har ikke nogen umiddelbar interesse for solceller, da jeg ikke har elvarme, men fjernvarme. I øvrigt synes 
jeg ikke, at solceller vil se godt ud på vores huse. 
En del huse skriver ingen begrundelser - hverken for eller imod.  

 
Spørgsmål 5: 
Uanset om du er for eller imod solceller på dit/jeres tag, vil det så være OK for dig, at andre i 
Ibsgården får solceller på deres tage, hvis det bliver vedtaget på generalforsamlingen og godkendt 
af byrådet og solcellerne kommer til at ligge rimeligt ens og så diskret som muligt? 

 
2 huse har valgt ikke at svare på dette spørgsmål, hvorfor vi kun regner med 28 huse i dette spørgsmål. 
 

25 ud af 28 huse svarer, at de er for solceller på vores tage, selvom de måske eller måske ikke selv vil have 
solceller op og hvis de lægges rimeligt ens og pænest muligt. Det svarer til 89,3% 



 

3 huse er imod, svarende til 10,7% 

 

Spørgsmål 6 og spørgsmål 7:   
Hvor mange kWh el brugte du/I i 2021 og i første halvdel af 2022? 
 

7 huse har valgt ikke at svare på dette spørgsmål. 
 

For de 23 huse, der har svaret på spørgsmålet, lå det årlige elforbrug i 2021 for 

1. huse med fjernvarme på mellem 2.900 og 4.500 kWh 

2. huse med elopvarmning på mellem 2.874 og 20.000 kWh 

Med den aktuelle elpris (3,60 kr. pr. kWh var gennemsnitsprisen den 20.9.2022) ville det svare til, at hvert hus 
ville bruger mellem 10.000 og 72.000 kr. på el om året. 

Det ser ud til at nogle huse har sparet en lille smule på elforbruget i 2022, men mange angiver samme forbrug, 
som i 2021. 

Spørgsmål 8: Hvordan er jeres hus opvarmet? 

Et hus har valgt ikke at svare på dette spørgsmål, hvorfor vi kun regner med 29 huse i dette spørgsmål!! 
 
9 huse har fjernvarme, svarende til 31% 

20 huse er el-opvarmende, svarende til 69% af husene.  
 
De 20 huse fordeler sig således: 

6 huse har alene elopvarmning med radiatorer/elgulvvvarme, svarende til 20,7% af de 29 huse 
12 huse har elopvarmning med radiatorer og varmepumper, svarende til 41,4% af de 29 huse 

2 huse har elopvarmning alene med varmepumper, svarende til 6,9% af de 29 huse 
 

7 huse har planer om at få eller forny varmepumper inden for de kommende år, 
 

Spørgsmål 9: Har du/I El-bil mm.     

Ikke alle har svaret på disse spørgsmål, og enkelte kun på nogle af spørgsmålene!! 
 
3 huse har elbil i dag og egne ladestandere. 
27 huse har ikke elbil 
22 huse påtænker at købe el-bil. De fordeler sig således: 

8 huse påtænker at få elbil inden for få år.  
14 huse påtænkt elbil inden for en del år. 
 
5 huse har ikke planer om elbil 
 

Ladestandere: 

11 huse har enten ikke svaret på dette spørgsmål eller svaret begge løsninger eller ved ikke. 

10 huse satser alene på en fælles løsning for ladestandere. 
9 huse tror mest på en individuel løsning med egne ladestandere.  

 

Spørgsmål 10:  
Hvis vi som udgangspunkt forudsætter, at solcellerne kan dække mindst 50% af dit/jeres 
elforbrug (leverandørerne lover op til 70%), vil du/I så være interesseret i at få solceller på 
dit/jeres tag på et tidspunkt? 



1 hus har ikke svaret på spørgsmålet, derfor regnes der kun med 29 huse. 
 

21 huse kunne godt tænke sig solceller på taget, svarende til 72,4% af de 29 huse. 
 

8 huse ønsker det ikke umiddelbart, svarende til 27,6% af de 29 huse. 
 

Spørgsmål 11: 
Det vil – alt efter type af anlæg - nok koste mellem 85.000 – 120.000 kr. at få lagt solceller på 
taget. Er du/I umiddelbart interesseret i at foretage en sådan investering inden for de kommende 
2-3 år?  
 

1 huse har ikke svaret på spørgsmålet, hvorfor vi også her kun regner med 29 huse. 
18 huse er umiddelbart interesseret i at investere i solceller på deres tage. Svarende til 62% 
11 huse er ikke umiddelbart interesseret i at investere i solceller på deres tage. Svarende til 38% 
 
En enkelt skriver: Jeg er i tvivl her. Det afhænger af flere ting. Også andre økonomiske forhold gør sig 
gældende. Men vi er overvejende positivt stemt.  
 

Spørgsmål 12 - Andre kommentarer 

 

 Vi er positive, FORUDSAT, at det installeres på en æstetisk pæn måde. 

 Hvis der opføres solceller, er det vigtigt med en løsning, der ikke skæmmer bebyggelsen 

 Godt initiativ! Også selv om, jeg har været langsom om at svare 

 Jeg er i tvivl her. Det afhænger af flere ting. Også andre økonomiske forhold gør sig gældende. Men vi er 
overvejende positivt stemt. 

 Tak for den store indsats, vi håber virkelig på, at det kommer til at lade sig gøre. 

 I forbindelse med at vi overtog huset, fik vi indlagt fjernvarme, og der er derfor ikke umiddelbart noget 
incitament til at skifte til solceller på nuværende tidspunkt. 

 Vi har pt. ikke selv noget økonomisk incitament til at investere i solceller, da vi har billig fjernvarme (forbrug 
9.500 kr./år) samt et forholdsvist lavt el-forbrug 

 Hvis man skal have videresalg for øje, er det meget mere attraktivt at have et hus, der er opvarmet ved 
fjernvarme end el, uanset solceller eller varmepumpe.  

 Jeg vil mene det er nødvendigt at vi på sigt for flere ladestandere i bebyggelsen, mon ikke el-biler er fremtiden? 
Igen rent salgsmæssigt, er det af stor betydning for mange købere, allerede nu. 

 Vi vil foretrække individuel ladestander i egen carport (som flere huse allerede har fået opsat) 

 Individuel løsning, men med krav til installationen, så der f.eks. ikke er ”løsgående” ledninger overalt.  
 Hvis en solcelleløsning på fx carportanlæg kunne bidrage til fx fælles el-bil strøm ville det være fint 

 Generelt bør der i samarbejde med en energikonsulent udarbejdes nogle eksempler på årlig drift  

 inkl. afskrivninger (og tilbagebetalingstid) på solcellerne og evt. også på installation af fjernvarme (der også 
kan være en vej til en betydelig el-besparelse for huse, der ikke allerede har fjernvarme) 

 Hvad omfatter det under punkt 11 nævnte estimat? Kun nyetableringen af anlæg? Hvad med øvrige evt. 
bygningsmæssige ændringer? Hvordan leveres energien ind i huset? 

 Er der beskatning, og tænker i på salg til Elnettet eller batteri backup i kælder, samt hvad ved brand i huset. 
 Hvis den underliggende tagflade også skal udskiftes i den forbindelse, er anlægsudgiften formentligt  

 en hel del højere 

 Hvad er maks. produktion i kWh pr. år for anlæg på huset? Evt. serviceomkostning/år? Hvad sker der med 
overskydende produktion af kWh – batteri eller kan det leveres til elnettet? 

 


