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EN INTRODUKTION
Et hybridanlæg er en betegnelse for et solcelleanlæg, der suppleres med et stationært 
batterilager. Landsbyggefonden har siden 2016 bevilget støtte til en række demonstra-
tionsanlæg, der skal give de almene boligafdelinger praktiske erfaringer med etabler-
ing og drift af sådanne anlæg. Solceller kan placeres på tage af bygningerne eller på 
facader og kan også integreres i disse som bygningsintegrerede solceller (BIPV).

Solcelleanlæg med batterilager er et af de initiativer, som beboerne i en almen boligafde-
ling kan tage for at deltage aktivt i den grønne omstilling. Med elproduktion fra solceller 
bliver boligafdelingens klimaaftryk mere grønt, og med en smart anvendelse af batteri-
lageret kan boligafdelingen blive en værdifuld medspiller i det samlede energisystem. 

Når der skal installeres solcellemoduler på tag eller facade i en etageejendom, kræver 
det som regel, at der opstilles stillads. Sammen med øvrige udgifter til byggeplads m.v. 
er det med til at fordyre et sådant projekt. Det er derfor en god ide at kombinere eta-
blering af et hybridanlæg med en eller flere af de stilladskrævende vedligeholdelsesar-
bejder, der er planlagt i boligafdelingens langtidsplan. Det kan f.eks. være udvendig 
maling af vinduer, renovering eller udskiftning af tag eller facaderenovering. På den 
måde bliver det ikke nødvendigt at hybridanlægget skal dække udgifter til stillads og 
byggeplads mv.

AKB Københavns boligafdeling 
Øbro 95 etablerede i 2016 et 
solcelleanlæg uden offentlige 
tilskud. Anlægsøkonomien blev 
fordelagtig, fordi en del af solce-
llemodulerne kunne integreres i 
et nyt rødt tegltag på gårdsiden, 
og fordi solcelleanlægget blev 
installeret som led i en større 
renovering. I de første fem år har 
anlægget givet et beboerøkono-
misk overskud.



Det er også muligt at kombinere et hybridanlæg med ladestandere til elbiler, sådan 
at de beboere, der anskaffer sig en elbil, kan bruge solcellernes elproduktion til deres 
elbiler og på den måde gøre deres transport endnu mere miljøvenlig. Det forudsætter 
dog, at boligafdelingen råder over egne parkeringspladser eller kan lave en aftale med 
kommunen om at få adgang til nogle af områdets gadeparkeringspladser.

Hedemarken i Albertslund, 3 etagers 
boligblok med 65 lejligheder. Der er 
monteret ca. 1000 m² solceller på taget. I 
forgrunden ses batteri og ladestander.

Hedemarken i Albertslund, 3 etagers 
boligblok. Solceller på taget. Det ek-
sisterende asbestholdige tag er fjernet. 
Oven på et undertag af brædder med 
tagpap er solcellerne monteret med en 
klæbeløsning. Der er solceller på begge 
sider af taget.

Hedemarken i Albertslund. I baggrun-
den ses batteriet, Xolta 79 kWh med 
30 kW batteriinverter. I forgrunden 
ladestander til elbiler.
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FORDELAGTIG FINANSIERING
Solceller med batterianlæg betragtes som en forbedring af boligafdelingen. Derfor skal 
den type projekter finansieres med lån – ikke med opsparede midler fra langtidsplanen. 
Heldigvis er det sådan i disse år, at renten på fastforrentede realkreditlån, der typisk 
benyttes til finansiering af større forbedringsprojekter i almene boligafdelinger, er meget 
lav i disse år. Det gør det fordelagtigt at finansiere hybridanlæg med realkreditlån.

Et solcelleanlæg med krystallinske solceller har erfaringsmæssigt en holdbarhed på 
mindst 25 år, formentlig endnu længere, mens batterier og andre komponenter som f.eks. 
invertere skal udskiftes undervejs. Derfor vil den største løbende udgift til et hybridanlæg 
være betaling af renter og afdrag på realkreditlånet, mens øvrige udgifter til udskiftning, 
vedligeholdelse og service normalt bliver optaget på boligafdelingens langtidsplan.

Til gengæld for disse nye udgifter til afskrivning og drift af hybridanlægget vil beboerne 
få besparelser på elregningen, der normalt vil være større end den huslejestigning, der 
følger af investeringen. En del af elforbruget bliver nemlig produceret af egne sol-
celler og er dermed fritaget for eltariffer og afgifter, der udgør størstedelen af elprisen. 
Beboerne vil normalt også skifte fra deres egen elhandler til en fælles forsyning, der 
administreres af boligorganisationen, og derigennem opnå yderligere besparelser på 
netabonnement og betaling til elhandler.

Rådgiverfirmaet COWI har med økonomisk støtte fra Dansk Energis ELFORSK-
program udviklet et beregningsprogram PVT-BAT. Dette program kan med nogle få 
oplysninger om den enkelte boligafdeling hurtigt beregne, om det kan betale sig for 
beboerne at etablere et hybridanlæg evt. med ladestandere til elbiler, og hvor stort 
anlægget skal være for at give det bedste beboerøkonomiske resultat. En sådan 
beregning kan også vise, om der vil være behov for at supplere realkreditlånet med 
anlægstilskud fra boligorganisationens trækningsretsmidler i Landsbyggefonden eller 
med lån fra dispositionsfonden for at gøre hybridanlægget beboerøkonomisk rentabelt.

Eksempel på analyse 
med PVT-BAT. De årlige 
udgifter til elforsyning består 
af finansiering, drift og 
vedligeholdelse samt køb/
salg af el. I eksemplet her 
spares der små 2000 kr./år 
pr. lejlighed på de samlede 
udgifter.



HYBRIDANLÆG ER ØKONOMISK ROBUSTE
De politisk fastsatte vilkår for at etablere solcelleanlæg i beboelsesejendomme er 
blevet ændret flere gange i løbet af de seneste 10 år, og det har naturligt skabt en vis 
usikkerhed over for, om man nu kan stole på, at politikerne ikke forringer vilkårene, 
når først hybridanlægget er besluttet og etableret. For at afhjælpe denne usikkerhed 
har Københavns kommune støttet en analyse af, hvor sårbare hybridanlæg er over for 
ændringer i de rammevilkår, som beboerne ikke selv kan påvirke.

Som skabelon for analysen er valgt Bo-Vitas boligafdeling Fortvænget på Amager 
i København. Boligafdelingen har 100 boliger og et samlet beregnet elforbrug på 
400.000 kWh årligt. Der er ca. 3.000 m2 tagareal, orienteret mod hhv. nordvest og 
sydøst, hvor der kan placeres 2.250 m2 solceller med en samlet effekt på 428 kWp. 
Det umiddelbart mest fordelagtige batterilager har en kapacitet på 500 kWh.

I analysen er der regnet på  hvordan beboerøkonomien vil blive påvirket af ændringer 
i elpriser, afgifter, nettariffer, lånerenter samt priser på solcelleanlæg og batterilagre. 
Analysen, der i detaljeret form er afrapporteret til Københavns kommune og kan down-
loades fra bl.a. AlmenNet, viser, at beboerøkonomien i hybridanlæg er relativt robust 
over for udsving i disse rammevilkår.

Analysen er opdelt i 8 scenarier, der i den udførlige rapport er beskrevet i tekst og 
grafer, der viser, hvordan det beboerøkonomiske resultat afhænger af rammevilkår 
som anlægsudgifter, elpriser, afgifter m.v. 

De detaljerede resultater af analysen kan læses i en udførlig teknisk rapport, der 
kan downloades fra AlmenNet: https://energiportalen.almennet.dk/temaer/temaer/
tema-vejledninger-til-etablering-af-solcelleanlaeg-med-batterier-og-ladestandere-til-el-
biler/

De beregnede resulterende elpriser er i de fleste scenarier og ved langt de fleste 
ændrede rammevilkår lavere end den aktuelle købspris for el. Det vil sige, at det er en 
beboerøkonomisk fordel at etablere et hybridanlæg i almene boliger, under de nævnte 
forudsætninger, herunder at etableringen sker i forbindelse med en tagrenovering eller 
andet stilladskrævende arbejde. 

Overskuddet fra driften af hybridanlæg forsvinder dog, hvis elafgiften reduceres til 
mindre end det halve, dvs. ca. 56 øre/kWh inkl. moms, eller hvis renteniveauet stiger 
til mere end 4%.

Beboernes eludgifter er steget voldsomt i vinteren 2021-22. Det skyldes først og 
fremmest, at markedspriserne på el i Europa er steget kraftigt, fordi vindmøllerne har 
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produceret mindre strøm, og fordi gasprisen er mangedoblet. Med høje elpriser bliver 
hybridanlæg beboernes bedste værn mod stigende eludgifter, fordi rentabiliteten i hy-
bridanlæg øges i takt med elpriserne: Værdien af solcellernes elproduktion vokser, og 
boligafdelingen får en højere pris for den overskydende elproduktion, der må sælgers 
via elnettet.

Efter denne oversigt følger de vigtigste resultater af analysen:

SCENARIE ELPRIS KØB ELPRIS SALG ELBILER ANDET 

A Fast elpris Konstant 2,40 kr./
kWh inkl. moms

Konstant 0,29 kr./
kWh

Ingen 

B Nettarif variabel 
(Tarifmodel 3.0)

Gennemsnit 
2,20 kr./kWh. 
Tarifmodel 3.0 
med spotpriser 

Gennemsnit 0,29 
kr./kWh. Sælges til 
spotpris fratrukket 
omkostninger 

Ingen

C Lavere priser på 
PV og batteri

Samme Samme Ingen Pris på solceller 
og batterier 
reduceret 

D Variabel nettarif + 
elbiler

Samme Samme 50% har en elbil, 
aflades ikke til 
elnettet. Med og uden 
"solopladning"

E Variable elafgifter, 
nettariffer og 
elpriser

Elafgift varierer fra 
0 til 100%

Samme Uden og med 
50% elbiler med 
solopladning 

F Variabelt 
renteniveau

Gennemsnit 2,20 
kr./kWh inkl. 
moms. Tarifmodel 
3.0 med 
spotpriser 

Samme Uden og med 
50% elbiler med 
solopladning

1% – 6% p.a.

G Rådigheds- og 
effektbetaling

Betaling af effekt 
(kW) og forbrug 
(kWh) 

Samme Ingen Inkluderer 
beregning af 
effektafgift 

H Variabel hældning 
og orientering 

Gennemsnit 2,20 
kr./kWh inkl. 
moms. Tarifmodel 
3.0 med 
spotpriser 

Samme Ingen Hældning 15 
og 30 grader. 
Orientering 180 
til 260 grader 



SCENARIE A: HYBRIDANLÆG MED FAST ELPRIS

Det kan ikke betale sig at supplere solcellerne med et batterilager, hvis solcelleanlægget 
er meget lille. For boligblokke med mere end et par etager vil det ofte være fordelagtigt 
at udnytte alle tagflader til solceller, og det vil da være fordelagtigt at supplere anlægget 
med et batterilager. For boliger i én etage, tæt-lavt byggeri, kan anlægget blive for stort og 
uøkonomisk hvis alle tagflader udnyttes, også selv om det suppleres med et batterilager. 

Men når der ses bort fra meget store og meget små anlæg, opnås altid en gunstigere 
resulterende elpris end købsprisen for el, dvs. at hybridanlæg ved fast elpris giver bebo-
erøkonomisk overskud, når hybridanlægget bliver dimensioneret hensigtsmæssigt. 

Et optimalt hybridanlæg svarer til et anlæg med en installeret solcellekapacitet på 10 kWp 
solcelleeffekt pr. kW gennemsnitligt effektbehov for de tilsluttede forbrugere af hybridan-
lægget (kWp/kW). Det svarer til ca. 4,5 kWp solcelleeffekt pr. lejlighed, svarende til ca. 23 
m² solceller (PV). 

Den resulterende elpris er næsten uafhængig af størrelsen på batteriet, så længe det 
er designet til at kunne lagre mindre end ca. 10 timers elforbrug i gennemsnit (kWh 
batterikapacitet divideret med gennemsnitligt effektbehov i kW, resultat = timer). Størrelsen 
på batteriet skal således være på ca. 10 kWh pr. kW gennemsnitligt forbrug for de 
tilsluttede forbrugere af hybridanlægget. Dette ændrer sig med faldende batteripriser. 

Egendækning af elforbrug og salg af el er meget afhængig af batteristørrelsen: For et 
anlæg med 10 kWp solceller pr. kW gennemsnitlig effektbehov og med batterier til 
10 timer, kan boligafdelingen dække 57% af sit årlige elforbrug, mens 37% må sælges 
via elnettet. Uden batteri er det omtrent omvendt: Her kan hybridanlægget kun dække 
ca. 37% af det årlige elforbrug, mens mere end halvdelen, ca. 60%, af elproduktionen må 
sælges via elnettet til en relativt lav pris.

I beregning af den resulterende elpris er der IKKE indregnet nettjenester, som forventes at 
forbedre økonomien i stationære batterier som en del af hybridanlæg.

Scenarie B 
 Variabel elpris (Tarifmodel 

3.0)

Scenarie D 
Variabel elpris 

Med elbiler

Scenarie H 
Hældning og orientering

Scenarie E 
Variabel elafgifter 

Med og uden elbiler

Scenarie C 
Lavere priser på PV  

og batteri

Scenarie G 
Rådigheds- og effektbetaling 

Uden elbiler

Scenarie F 
Stigende renter 

Med og uden elbiler

Scenarie A
 › Fast elpris

 › Ingen elbiler
 › Markedspriser

 › Rente 1% 
 › Faktisk elpris

Elpriser

Teknologi

Finansiering
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SCENARIE B: 
HYBRIDANLÆG MED VARIABEL NETTARIF OG SPOTPRISER

Med variabel nettarif – som foreslået af Dansk Energi i Tarifmodel 3.0, der forventes 
at træde i kraft i løbet af 2022 – opnås væsentlig gunstigere resulterende elpris end 
med fast pris i scenarie A. 

Der kan med fordel vælges et noget større batteri i scenarie B end i scenarie A, fordi 
batteriet gør det muligt at købe el fra elnettet i timer med lav elpris, så boligafdelingens 
elforbrug kan dækkes af batteriet i timer med høj elpris.

Som reaktion på de kraftigt stigende spotpriser i efteråret 2021 har flere boligorgani-
sationer ændret deres fastpris-aftaler med deres elleverandør til aftaler, der baseres på 
varierende spotpriser. Det er gjort for at forebygge, at nye fastprisaftaler låser elprisen 
fast på et niveau, der bygger på de høje elpriser fra efteråret 2021.

Med elkøbsaftaler, der bygger på spotpriser, vil beboernes betaling for deres elfor-
brug blive mere afhængig af, hvornår der købes el fra nettet og hvor meget. Disse 
nye spotpris-aftaler gør det beboerøkonomisk endnu mere attraktivt at investere i et 
batteri – og gerne et større batteri – fordi det på den måde bliver muligt at købe ekstra 
el fra nettet i timer med lave priser og lagre elindkøbet i batteriet, så beboerne kan 
trække el fra batteriet, når elprisen er højest, typisk kl. 7-9 om morgenen og kl. 17-20 
om eftermiddagen.

SCENARIE C:  
HYBRIDANLÆG MED LAVERE PRISER PÅ SOLCELLER OG BATTERI

Med en halvering af prisen på solceller, svarende til visse former for BIPV (bygning-
sintegreret PV), opnår man en lav resulterende elpris, der næsten er uafhængig af 
solcellearealet. 

Hvis hybridanlægget forsynes med et batteri, hvis kapacitet svarer til 10 timers lagring 
(kWh/kW) kan godt 70% af det årlige elforbrug dækkes af solcellernes elproduktion. 
Denne produktion bliver så stor, at godt 60% af produktionen skal sælges via elnettet 
til en forholdsvis lav pris. 

Ved en halvering af batteriprisen (fastholdt solcellepris) forbedres den resulteren-
de elpris en del. Imidlertid kan det ikke betale sig at gøre batteriet meget større end 
svarende til 16 timer (kWh/kW). 

Ved en halvering af både solcellepris og batteripris og med et batteri på 16 timer er 
den resulterende elpris på omkring 1,50 kr./kWh næsten uafhængig af solcelleanlæg-
gets størrelse (større end 10 kWp/kW). 



Under samme forudsætning og med et større solcelleanlæg (20 kWp/kW) fås en dæk-
ning på 70%, mens 50% af produktionen sælges. Dette svarer til et anlæg på ca. 7 kWp 
pr. lejlighed eller ca. 35 m² solcellepaneler (ved en solcelleeffektivitet på 200 W/m²). 

Det vil dog oftest være vanskeligt at finde plads til så mange solceller på boligafdelin-
gens tagarealer. Derfor kan man med fordel undersøge, om der også kan opsættes 
solceller på facader eller på boligafdelingens friarealer og garager mv. Endvidere vil det 
oftest kunne betale sig at anvende de mest effektive solcellepaneler. 

SCENARIE D:  
HYBRIDANLÆG SUPPLERET MED OPLADNING AF ELBILER

Med elbiler (25% har en elbil, årligt forbrug på i alt 65.000 kWh/år sammenlignet med 
det øvrige forbrug på 400.000 kWh/år), opnås en noget lavere resulterende elpris. Det 
beboerøkonomiske resultat bliver også mindre afhængig af anlægsstørrelsen, som så 
kan tilpasses efter det mulige areal. 

Med elbiler i boligafdelingen vil det kunne betale sig at installere et større batteri. Dette 
gælder især, hvis boligafdelingen kan benytte “solopladning”, hvor elbiler kan oplades 
med el, der produceres af boligafdelingens solceller. Med dette kan man reducere 
salget af el væsentligt. 

I scenarie D er der ikke taget højde for, at batteriet i bilerne i fremtiden skal styres 
dynamisk ved at blive op- og afladet på de tidspunkter, hvor det er optimalt i forhold til 
den lokale belastning af elnettet.

I dette scenarie forudsættes ladestandere indsat “bag” afregningsmåleren for hybridan-
lægget. Det skal i det endelige design vurderes, hvad der aktuelt bedst kan betale sig, 
da der lige nu kun er fuld afgiftsrefusion for opladning til elbiler, når der IKKE er install-
eret solceller på afregningspunktet. Det gør, at der i praksis skal sondres mellem oplad-
ning med ren solcellestrøm og natopladning med billig strøm efter aktuel købspris.



HYBRIDANLÆG I ALMENE BOLIGAFDELINGER 11

SCENARIE E: 
HYBRIDANLÆG MED LAVERE ELAFGIFT ELLER CO2-AFGIFT

En reduktion af elafgifterne, der medfører lavere købspriser, vil få stor betydning for 
rentabiliteten af et hybridanlæg. Beregningerne viser dog, at først hvis elafgiften falder 
til mindre end det halve – fra i dag (2021) på 112,5 øre/kWh (inkl. moms), til mindre 
end 56 øre/kWh – vil hybridanlægget give et beboerøkonomisk underskud. 

Ved lavere priser på solceller og batteri, samt hvis boligafdelingen kan sælge nettjenest-
er, bliver det beboerøkonomiske resultat bedre. En højere salgspris pr. kWh end de 29 
øre, der generelt er brugt i scenarierne, vil også forbedre det beboerøkonomiske resultat.

Ved et 25% prisfald for hybridanlæggets komponenter vil hybridanlægget lige akkurat 
være beboerøkonomisk rentabelt, selv om der ikke er elafgifter for køb af strøm fra 
nettet. Det vil f.eks. blive tilfældet, hvis den nuværende elafgift erstattes af en generel 
CO2-afgift, fordi elproduktionen frem mod 2030 ikke længere udleder CO2.

Tages der højde for indpasning af opladning af elbiler (bag afregningsmåleren), evt. med 
“solopladning”, kan der opnås en meget lav resulterende elpris for elforbruget i boligaf-
delingen. Dette forudsætter, at opladning af elbiler fortsætter med en uændret elpris. 

SCENARIE F: HYBRIDANLÆG MED HØJERE RENTENIVEAU

Renten har stor betydning for beboerøkonomien, fordi anlægsudgifterne og dermed 
udgifterne til finansiering udgør en forholdsvis stor del af de årlige udgifter. Der er i ud-
gangspunktet regnet med en rente på 1%. Beregningerne viser, at hvis renteniveauet 
stiger til 4%, forsvinder det beboerøkonomiske overskud. 

Hvis ca. en fjerdedel af beboerne har elbil, der kan oplades med solcellernes elproduk-
tion, kan renten stige op til næsten 5%, før hybridanlægget giver underskud. Med 50% 
elbiler kan renten stige til 6%. 

SCENARIE G:  
HYBRIDANLÆG MED EFFEKTBETALING I STEDET FOR 
NETRÅDIGHEDSTARIF

På baggrund af en simulering er det beregnet, at hybridanlægget kan reducere 
boligafdelingens effektbehov til 60 kW i stedet for referenceanlæggets 183 kW, fordi 
anlæggets batteri betyder, at boligafdelingens elindkøb fra nettet kan reduceres i de 
kritiske spidslasttimer. 

Det betyder, at der med investeringen i hybridanlægget frigøres kapacitet i nettet og 
tilsvarende i produktionskapacitet. De sparede godt 120 kW kan omregnes til en årlig 



samfundsøkonomisk gevinst inkl. vedligehold m.m. på 100.000 kr. i udbygning af 
net- og produktionskapacitet. Det betyder, at hybridanlæg i almene boligafdelinger 
kan skabe et stort samfundsøkonomisk overskud, hvis netrådighedstarif erstattes af 
effektbetaling.

Hvis der indføres effektbetaling (med bagudrettet virkning for eksisterende tilsluttede 
kunder), svarende til omkostningerne til net og produktionskapacitet, vil boligafde-
linger, der etablerer et hybridanlæg, kunne spare et tilsvarende beløb (100.000 kr.) 
i effektafgift. 

Dette skal sammenlignes med det beregnede årlige overskud i scenarie B på 
ca. 160.000 kr. 

SCENARIE H:  
HYBRIDANLÆG MED VARIERENDE HÆLDNING OG ORIENTERING

De øvrige scenarier er gennemført med orientering af tagfladerne mod sydvest 
og nordøst. 

Analysen i dette scenarie er baseret på, at alle paneler har samme orientering. 

Ved alle kombinationer af orientering og en hældning på 15 eller 30 grader giver hybrid-
anlægget et beboerøkonomisk overskud. 

Den valgte orientering har mindre betydning for den resulterende elpris end den 
gængse opfattelse af, at solceller SKAL placeres mod syd. Det hænger sammen med, 
at en mere varieret orientering mod verdenshjørnerne betyder, at solcelleanlægget 
producerer i flere af døgnets lyse timer. 

For taghældninger på mere end 30 grader har orientering større betydning.
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BOLIGAFDELINGENS OVERVEJELSER
Hvis boligafdelingen f.eks. indgår en aftale med en elhandler, der bygger på varieren-
de spotpriser og nettariffer, der svinger i løbet af døgnet efter elnettets belastning og 
spotprisen på el, vil det blive mere rentabelt at supplere solceller med et batterilager 
eller gøre batteriet større. På den måde kan boligafdelingen købe el billigt og lagre det 
i batteriet eller lagre sin egen elproduktion fra de lyse dagtimer, så beboerne ikke skal 
købe deres private el, når prisen er højest.

Analysen viser også, at når et hybridanlæg bliver suppleret med ladestandere til bebo-
ernes egne elbiler, og det er muligt at oplade bilerne med el fra solcelleanlægget eller 
fra batteriet, så bliver både ladestandere og hybridanlæg mere rentabelt for beboerne. 
Selv om renteniveauet i de kommende år formodentlig vil stige igen, viser analysen, at 
selv om renten på et 30-årigt realkreditlån stiger til det dobbelte eller tredobbelte, vil 
hybridanlæg generelt stadig kunne give et beboerøkonomisk overskud.

Endelig viser analysen, at når hybridanlæg gennemføres i sammenhæng med anden 
stilladskrævende renovering eller vedligeholdelse, f.eks. maling eller udskiftning af vindu-
er, tagrenovering og lign., vil det i langt de fleste tilfælde blive en beboerøkonomisk rigtig 
god forretning at etablere hybridanlæg, selv om boligafdelingen ikke modtager nogen 
form for anlægsstøtte fra boligorganisationen. Fortsat lavere priser på solceller og bat-
terier er også med til at gøre hybridanlæg stadig mere beboerøkonomisk fordelagtige.

Silergården, Brøndby Strand. 
Viser solceller anbragt 
vandret oven på eksisteren-
de tagpaptag på rækkehuse 
som er renoveret. Batteri 
placeres i åben p-kælder 
under bygningerne.



SKAL VEDTAGES AF BEBOERNE
Et hybridanlæg betragtes - som tidligere nævnt – som et forbedringsarbejde, der pga. 
lånefinansiering vil udløse en huslejeforhøjelse. Derfor skal beslutningen om at etablere 
hybridanlæg forelægges for beboerne på et afdelingsmøde, evt. et ekstraordinært 
afdelingsmøde. For at skabe det bedst mulige grundlag for beboernes stillingtagen 
kan afdelingsbestyrelsen få gennemført en forundersøgelse, der på grundlag af nogle 
få konkrete oplysninger om boligafdelingen kan vise, om et hybridanlæg vil være en 
beboerøkonomisk god forretning i den konkrete boligafdeling.

Forundersøgelsen kan gennemføres med beregningsprogrammet PVT-BAT. Resultatet 
viser bl.a., hvad hybridanlægget ventes at koste, hvor meget beboerne skal betale i 
huslejeforhøjelse, og hvor meget de sparer på eludgifterne. 

På det grundlag kan afdelingsbestyrelsen vælge at forelægge forslaget om 
hybridanlæg for beboerne på et afdelingsmøde, hvor de forventede konsekvenser 
for husleje og eludgifter bliver beskrevet. Hvis beboerne beslutter sig for at gå videre 
med projektet, vil boligorganisationen tilknytte en rådgiver, der kan projektere hybrid-
anlægget, varetage udbud og føre tilsyn under etableringen. Der er også mulighed 
for at få rådgiveren til at følge driften i de første år for at sikre, at anlægget lever op 
til forventningerne.  

BEBOERNE FÅR FÆLLES ELFORSYNING
Når beboerne har besluttet at etablere et hybridanlæg, vil det være mest hensigts-
mæssigt, at beboerne overgår til en fælles elforsyning, der administreres af boligor-
ganisationen, som det kendes fra varmeforsyning. Et solcelleanlæg vil normalt kunne 
dække mellem 45% og 70% af det samlede elforbrug i boligafdelingen på årsbasis – 
mest om sommeren, mindst om natten og om vinteren. Resten skal købes hos en 
kommerciel elhandler.

Det betyder, at beboerne ikke længere skal have deres egen afregningsmåler hos 
netselskabet, men i stedet skal bruge en bimåler eller fordelingsmåler. Boligafdelingen 
får en fælles hovedafregningsmåler, der registrerer, hvor meget el der udveksles med 
elnettet, og der opsættes en produktionsmåler, der måler el fra solcellerne. Beboerne 
får på den måde målt deres private elforbrug af boligafdelingen, og betalingen af elreg-
ningen vil foregå sammen med den månedlige husleje.

Beboerne sparer betaling af abonnementer til netselskab og elhandler og skal 
til gengæld dække boligadministrationens udgifter til regnskab og opkrævning. 



Landsbyggefonden har støttet udvikling af et digitalt registrerings- og afregningssys-
tem, så boligorganisationerne på en enkel måde kan håndtere denne nye opgave. 
De praktiske erfaringer fra de første hybridanlæg viser, at beboerne på den måde får 
lavere udgifter til administration af eludgifterne.

Hybridanlæg i almene boligafdelinger er en nyskabelse i den grønne omstilling af bo-
ligsektoren. Derfor er alle reguleringsmæssige og administrative vilkår endnu ikke fuldt 
opdaterede. Boligorganisationens administration kan give nærmere oplysninger herom.

På AlmenNets energiportal (https://energiportalen.almennet.dk) findes en status-
beskrivelse over de igangværende demonstrationsprojekter med hybridanlæg og 
andre projekter for energieffektivisering. Den detaljerede analyse af hybridanlægs 
robusthed over for ændringer i de politisk og administrativt fastsatte rammevilkår kan 
også downloades fra AlmenNets energiportal. Her findes også flere oplysninger om 
mulighederne for at etablere hybridanlæg.

Hvis du er blevet interesseret i at deltage 
aktivt i den grønne omstilling og være 
med til at give din boligafdeling en bedre 
klimaprofil, kan du foreslå den valgte 
afdelingsbestyrelse eller det lokale ejen-
domskontor at få lavet en indledende 
forundersøgelse af, på hvilke vilkår et hy-
bridanlæg kan opsættes i jeres ejendom.

 

Materialet er udgivet af COWI og 
BO-VEST med økonomisk støtte fra 
Københavns kommune. Ønsker I flere 
oplysninger om hybridanlæg, kan I 
bestille en større vejledning hos jeres 
boligadministration eller downloade den 
på AlmenNet. Brug dette link: https://
energiportalen.almennet.dk/temaer/
temaer/tema-vejledninger-til-etabler-
ing-af-solcelleanlaeg-med-batteri-
er-og-ladestandere-til-elbiler/




