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Vores ydelser

Bæredygtige løsninger

Professionel bygherrerrådgivning
Vi rådgiver og vejleder både investorer, almene og offentlige 
bygherrer fra start til slut i et byggeprojekt, så projektet og dets 
elementer ender ud som en succes.

By- og boligudvikling
Helhedsorienteret by- og boligudvikling med fokus på et bygget 
miljø, hvor mennesker kan trives og lykkes.

• Rådgiver og udformer strategier, der sikrer, at bygherren 
indfrier sine bæredygtighedsmål for det byggede miljø.

• Vi er drevet af en ambition om at sammentænke økonomisk, 
social og miljømæssig bæredygtighed fra den spæde idé til det 
færdige byggeri.

Geografisk placering

Kuben Management har ca.150 
bygherrerådgivere, rådgivere og 
specialister fordelt på kontorer i 
København, Kolding, Aarhus og 
Aalborg



Vedvarende energi

Det er nødvendigt med en massiv udvidelse af vind- og solenergi over de næste 30 
år i Europa. Figuren viser øverst den årligt installerede historiske kapacitet fra 
forskellige teknologier, og i bunden de nødvendige fremtidige årlige installationer 
af primært vind og sol for at opnå klimaneutralitet i 2050. Figur: Marta Victoria. 
Aarhus Universitet.



Elforsyningen kommer i stigende 
grad til at være betinget af vejret
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• Vind og sol bliver de væsentligste energikilder

• Affald og biomasse er begrænsede ressourcer

• Vand (den stabile forsyning der kan reguleres i forhold til 
efterspørgsel) kommer reelt til at udgøre en mindre og mindre 
andel af energimixet 

• A-kraft ønsker vi ikke

• El kan vanskeligt lagres

• Power2X har lange udsigter og bliver aldrig så energieffektiv som el

• El kan ikke flyttes over lange afstande. Det med solceller i Sahara 
har ikke kunne realiseres  

• Vi er blevet mere afhængige af vejret



Solceller 

5

• Målet er at vi skal være CO2-neutrale i 2050

• På solcelleområdet kræver det 10 GWp

• 200 kvadratkilometer areal i det åbne land

• Danmarks areal er ca. 43.000 kvadratkilometer 

• Dvs. ca. 0,5% af Danmarks areal til solceller

0,5 % - er det meget eller lidt?



Er der plads?
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Kommuner og regioner 
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Kommuner:
Århus Kommune
Københavns Kommune
Fredensborg Kommune
Albertslund Kommune
Hørsholm Kommune
Gentofte Kommune
Frederiksberg Kommune
Furesø Kommune
Faxe Kommune
Ballerup Kommune

Andre:
Region Hovedstaden
Bygningsstyrelsen
Forsvaret
Almene boligorganisationer
Andelsboligforeninger
Private Virksomheder



Muligheder for kommuner (regioner)

1. Solceller på egne bygninger 
A. Solceller med dispensation 

B. Selskabsudskilte solcelleanlæg

C. Økonomi ved selskabsudskilte anlæg

2. Solceller i kommunen - strategier

3. Solceller i nye byområder – ikke 
afprøvet
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Selskabsudskilte solcelleanlæg
Elproduktion i kommuner (1999) og regioner (2021) skal selskabsudskilles: 

• ”skal sikre en klar adskillelse mellem kommunens (regionens) kerneopgaver 
(fx borgernær velfærd som skoler, plejehjem, mv.) og kommercielle 
aktiviteter (fx elforsyningsvirksomhed).” 

• ”Der ikke mulighed for at indgå i risikofyldte elforsyningsvirksomheder, som 
potentielt kan gå konkurs og påvirke kommunens (regionens) kerneopgaver 
negativt.”
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På egne bygninger 
Kommuner og regioner vil fremadrettet kunne etablere og producere 
elektricitet fra solcelleanlæg til eget forbrug hvis:

1) solcelleanlægget udskilles i et selskab med begrænset ansvar,

2) solcelleanlægget opsættes i forbindelse med nybyggeri eller 
gennemrenoveringer, og er en del af den energirammeberegning, der ligger 
til grund for byggetilladelsen for bygningen og på den baggrund opnår 
dispensation fra kravet om selskabsmæssig udskillelse, eller

3) solcelleanlægget ejes af en tredjepart (fx en solcellevirksomhed).

(Selvejende institutioner) 
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Solceller med dispensation
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Kommuner og regioner skal søge om dispensation for 
selskabsudskillelse, når anlægget er nettilsluttet.

• Der kan søges dispensation for selskabsudskillelse for anlæg, der 
opføres i forbindelse med nybyggeri (meget omfattende 
renoveringer), og hvor solcelleanlægget er en del af bygningens 
energirammeberegning. (Bygningsvedligeholdelse er ikke 
omfattet af dispensation)

• Ansøgningen skal vedlægges byggetilladelse og en kommunal 
eller regional indeståelse for, at anlægget er omfattet af § 4 og 9, 
stk. 1 i BEK nr. 2300 af 6. december 2021 om undtagelse af visse 
kommunal solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig 
udskillelse. 

• Indeståelsen og ansøgning skal underskrives af de 
tegningsberettigede for kommunen.



Solceller med dispensation
- Nybyggeri / Renovering
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En række fordele: 
• Anlægget fortrænger indkøb af el

• Man undgår at betale elafgift 

• Bygningen kan designes til et solcelleanlæg (æstetik, brand, statik, 
mm.)

Solceller bliver ofte glemt ved nybyggeri – og kun små 
”energiramme solcelleanlæg” bliver realiseret
• Få politisk opbakning til solceller tidligt i processen

• Stil krav om energieffektivitet også uden brug af solceller – ellers 
lempes bygningens energieffektivitet måske på andre områder

• Vælg en udbudsstrategi der sikrer at solcellerne bliver indarbejdet

• Energieffektivitet og solceller fører til lave driftsomkostninger og 
CO2-reduction



Kilder: Solar Future, Solar Lab og Kuben Management



Muligheder for kommuner (regioner)

1. Solceller på egne bygninger 

2. Solceller i kommunen – strategier
A. VE fællesskaber

B. De ikke kommunale bygninger

C. Planloven og solceller

3. Solceller i nye byområder – ikke 
afprøvet
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VE-fællesskaber 
Nogle bygninger i et lokalområde har velegnede tage til store solcelleanlæg, 
men et begrænset elforbrug - andre bygninger har et stort forbrug af el, 
men ikke velegnede tage til solceller

Kan vi deles om et solcelleanlæg? 
• ”hovedreglen i dansk ret er, at elektricitet transporteres gennem det 

kollektive elforsyningsnet” – transmissionsnet /distributionsnet

• Netvirksomhederne har monopol og ”retten og pligten til at drive 
distributionsnet inden for deres geografiske bevillingsområde”

• Ja - på 10kV nettet (en forudsætning for power2X)

• Men ellers nej.- dvs. benytter man det almindelige net bliver produktionen 
pålagt tariffer, elafgift, moms, osv. (der eksisterer ikke nogle fællesskaber  
med deltagelse af kommuner)

• Vanskeligt at leje, overtage og etablere et alternativt net (direkte linjer) 
Kilde: Ulrik Jørgensen
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De ikke kommunale bygninger
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Muligheder for at fremme solceller i 
øvrigt i kommunen:
• Logistik bygninger, terminaler, store 

erhvervsvirksomheder – rummer et meget stort 
potentiale for solceller (sker allerede)

Det kan f.eks. ske via tilsynet med 
listevirksomheder

• Nogle kommuner anvender bygningsfornyelsen 
(lov om byfornyelse) til at fremme solceller på 
beboelsesejendomme 

Mulighed for ca. 25% støtte til 
anlægsomkostninger 

• Selvejende institutioner

• Lokalplanlægning 



Lokalplaner kan 
regulere
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• Byggefelter

• Bygningers geometri  

• Højde og tagudformning

• Tag- og facadematerialer

• Overflader 

• Farver

• Tilslutning til fjernvarme

• Men ikke tilslutningspligt, hvis det er 
lavenergibyggeri 

• Og ikke krav til at tage og facader skal 
være solceller



Solceller i nye 
byområder 
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• En mulighed der ikke er blevet 
afprøvet 

• Tagene kan defineres som 
sadeltage/skråtage med sydvendte 
arealer og sorte

• Nemmere hvis kommunen ejer 
byudviklingsområdet 

• 20-30% af elforbruget kan dækkes fra 
tagintegrerede solcelleanlæg

• Solcellerne kan understøttes af 
lavtemperaturfjernvarme 
/varmepumper

• Plan 22+ - planloven som en vej til 
bæredygtighed 



Støj giver nye muligheder
Kontorbyggeri som barriere for støj
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KØGE NORD



Ramstad Architects



Støj giver nye muligheder
Motorvejsstøj og grønne løsninger
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Kilde: KI, Lützen, Atkins. Maj 2022



Kommunerne har nøglen
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Kommunerne kan skabe forandringer - løsningerne ligger i kommunerne. 
Fokus bør være på tværfaglige løsninger/ samarbejde mellem forvaltninger 
– dvs. en kollektiv tilgang der bringer myndigheder, virksomheder og 
borgerere i dialog.

Muligheder hvor kommunerne har indflydelse

• Kystsikring og klimatilpasning – samspil med rekreative værdier og større 
tilgængelighed til kysten 

• 4 til 1 planet – fra 10 kg til 2,5 kg CO2/m2 

• Planloven som en vej til bæredygtighed ? - Plan 22+ processen

• Kommuneplan, lokalplan, kommunale screeninger af solcellemuligheder 
på private virksomheder osv.

• Husk lige! – 80% (snart 90%) af verdens produktion af solceller kommer fra 
Kina (produceret med kul) – efterspørg nogle med lavt CO2-aftryk



Tak for i dag!

24


