
Svar til Jesper Kiel på spørgsmål sendt forud for Miljø- og Naturudvalgets møde 

den 31. august 2020 til anlægstemaet ”Udmøntning af CO2-reduktionsplan 

2021-2030 med fokus på mindst 900 ton i 2021 på virksomhedsniveau i form af 

varmepumper og elbiler, herunder lade kapacitet”. 

 

- Hvor meget kan vi reducere i naturgasforbruget de steder hvor vi har 

installeret varmepumper?  

  

Jeg har forstået at man på Østre Skoler har indstillet anlægget til at køre på 

naturgaskedlerne ved lave udetemperaturen. Som jeg forstår det har Rambøll lavet en 

rent økonomisk kalkyle og et eller andet beregnet punkt, så kan det bedst betale sig at 

køre med naturgaskedlen, som man har bevaret, så den kan køre ved 

spidsbelastning.  Men på nogle tidspunkter slukker men altså helt for varmepumperne. 

Hvis det er korrekt, så kan man på Østre Skole og formodentlig andre steder vælge at 

reducere CO2-udslippet anlæg ved at indstille anlægget til at varmepumperne altid er 

primærvarmekilden.  

  

Det er korrekt, at det i sin tid var tanken at køre varmepumperne efter en økonomisk 

kalkyle. En faldende gaspris har dog udfordret denne metode gevaldigt. Derfor kører 

varmepumperne i vores hybridanlæg nu i de perioder, hvor de kan bidrage med effekt til 

anlægget. Dvs. at de kører i perioder, hvor de kan levere en andel af effektbehovet og 

samtidig være medvirkende til mindre last på gaskedlen. De fleste steder ligger cut off 

temperaturen for varmepumperne omkring frysepunktet. 

Herfra vil varmepumperne, grundet forskellige tekniske årsager, ikke kunne være 

medvirkende til mindre last på gaskedlerne. Grundlæggende er varmepumperne i vores 

hybridanlæg dimensioneret til at være supplerende varmekilde.  

  

Varmepumpeanlæg med hybriddrift: 

Tåsingeskolen sundhøj 

Tåsingeskolen lundby 

Ørkildskolen øst 

Stokkebækskolen Gudme 

Solsikken 

Tåsingen plejecenter 

Poppellunden bliver bygget om til 100% varmepumpedrift i 2020 

Kobberbæk nord bliver bygget om til 100% varmepumpedrift i 2020 

Kobberbæk syd bliver bygget om til 100% varmepumpedrift i 2020 

  

Det vil formodentlig kost noget ekstra på driften (i hvert fald i teorien), men lad os får 

opgjort potentialet og en anslået udgift. Ej muligt, se ovenstående 

  

Jeg vil gerne vide hvor mange steder, man har indstillet anlæg på den måde. Alle 

hybridanlæg kører som beskrevet ovenover.  

  

  

- Hvad skal vi betale ekstra for strømmen, hvis den kommer fra solceller på 

kommunens tage? 

  

I VE A/S har man fået lavet et overslag over hvad det vill koste at etablere solceller på 

kommunens tage. Det vil ikke umiddelbart kunne betale et 25-årigt lån hjem, men det jo 

for såvidt kun et spørgsmål om hvilken ekstraudgift kommunen vil acceptere for at 

strøm fra solceller. Så hvor eget koster det rundt regnet og hvad er CO2-reduktionen.  

  

Lovgivningen er på nuværende tidspunkt således, at kommuner ikke må være 

elproducenter. Det betyder at solcelleanlæg skal laves i regi af et selskab fx VE A/S. 



Der må som udgangspunkt ikke flyttes midler fra VE A/S til kommunen. Da det kan 

medføre reduktionen i bloktilskud. 

Elproduktionen i selskabet skal sælges til markedspris lige nu ca. 20 øre/kwh. 

  

Jordbaseret: 

Et stort solcelleanlæg koster ca. 4,5kr/kwh (markanlæg). Et anlæg der kan producere 

ca. 2,4 mio. kwh. Vurderes at koste i størrelsesordenen 11 mio. kr. 

  

Tagbaseret: 

Større taganlæg har vi en pris på ca. 5,6 kr/kwh. Anlæggene til produktion af 2,4 mio. 

kwh. vurderes at koste i størrelsesordenen 15 mio. kr. 

   

Efterhånden som elektrificeringen øges (varmepumper og elbiler), øges elforbruget. Så 

der vil være brug for øge produktionen. Priserne på anlægskomponenter forventes også 

at falde. 

  

Alt afhængig af elprisen, vil anlæggene kunne lave strøm svarende til i størrelsesordenen 

0,5 mio. kr. årligt 

Der vil være nogle driftsomkostninger i størrelsesordenen 0,05 mio. kr. årligt. 

  

Nedenstående oversigt viser potentiale for jordbaserede solcelleanlæg, samt større 

tagbaserede solcelleanlæg. 

  

 
  
 

Jeg har talt med DNs klimaregnskabsmand og forstået at de vil regne solceller på kommunens 

tage med i CO2-regnskabet. Men det bør administrationen naturligvis verificere. Det er 

korrekt, at vi kan regne det med. 

  



Deres udgangspunkt er at man kan medregne kommunalt ejede solceller el-produktion og 

CO2-reduktion i CO2-regnskabet for kommunen som virksomhed. Det er korrekt, at vi kan 

regne det med. 

  

  

- Hvordan oplades el-biler i budgettema? 

  

Hvis vi skal skifte alle kommunens biler til el-biler, så skal der være en stikkontakt/lille 

ladeboks til hver bil. Er det tænkt ind? Hvem leverer strømmen?  Det er meget dyrt at købe 

strømmen fra EON og Clevers ladestandere. Ladestandere/bokse er medregnet i budgettet.  

  

Ja, der er taget højde for, at der skal etableres ladestandere. Hvem der skal levere strømmen 

vil blive afgjort efter konkrete aftaler og udbud. Kommunen kan eventuelt give øvrige private 

elbilsejere mulighed for at de kan tilgå ladestanderne.  
 


