
Referat af møde med konsulent Stefan Krabsen om EF (energifællesskaber) den 04. 11.2022 I Klubhuset 

Mozart.  

Der var ca. 5o fremmødte.  

Stefan fra EBO Consult var indbudt og holdt et oplæg om EF. Hans slides er sendt til os og herværende 

referat skal ses som et supplement til disse. Vi forventer at lægge slides og referat på Mozarts hjemmeside. 

Der var indbudt gæster fra Frederikshøj - John Andersen og Mona, Vildrosen Eske, som har nr. 71 i Mozart, 

fra Kalvebod - Kaj og Ole Boesen samt Øystein Leonardsen fra Kbh. Kommunes Klima Taskforce 

Karsten bød velkommen. Og orienterede kort om EF og sammenlignede med Kalvebod som har været vores 

inspiration. Fortalte om Energigruppens arbejde, hvor vi har sendt en ansøgning til Energistyrelsen om 

støtte til rådgivning om opstart af EF. Vi får svar i december.  

Formålet med EF er ifølge Stefan dels at få billigere strøm, bedre styring af forbrug og produktion og dels at 

være med i den grønne omstilling ved at nedsætte CO2 udledningen. Det er vigtigt at EF er med til at 

fremtidssikre det kollektive forsyningsnet, hvilket også blev highlightet i vores ansøgning til energistyrelsen. 

Den kooperative tanke er, at forbrugere ejer deres egen energiforsyning og deler strømmen.  

Medlemmerne af energifællesskabet afregner med hinanden før man afregner med det kollektive net. Man 

må ikke tjene på det, men kan bruge evt. overskud på at gøre strømmen billigere, til investeringer og/eller 

til bæredygtige lokale projekter herunder sociale formål i et lokalområde. Lokalt ejerskab og fællesskab 

bliver en del af løsningen m.m. at fremtidssikre det kollektive net.  

Stefan orienterede om EF og baggrunden for EU direktivet. Direktivet som kom for nogle år siden, men det 

har været svært at implementere det for alvor i Danmark. EBO Consult arbejder da også politisk med at 

gøre det nemmere at oprette EF.  

Der blev rejst spørgsmål om vi bliver snydt på længere sigt.  Øystein forklarede: Det er svært at svare på 

hvordan politikken bliver fremover. Elprisen består i dag af: elprisen + tarif + afgifter + moms. Folketinget 

lovgiver omkring de 2 sidste.  I et EF slipper vi for afgifterne men skal stadigvæk betale tariffer. Vi kan købe 

vores egen strøm til produktionsprisen + tariffer. (Produktion og forbrug af strøm skal helst gå op indenfor 

vores matrikel. Energien kører rundt i det lille system og her styrer vi selv.)   

Nu betaler vi forbrugertarif til Radius.  Efter 1.1. skal vi betale en lokal kollektiv tarif.  Som evt. er en fordel. 

Vi skal i den forbindelse kunne dokumentere overfor Radius, at vi ikke belaster det kollektive net for at 

opnå kollektiv tarif. Ole Boesen spurgte meget interesseret ind til denne problematik. 

Der er 4 bekendtgørelser der bliver til lov d. 01.01.2023. De udmønter nærmere regler (om lovforslagets 

bestemmelser) vedr. (hhv.) direkte linjer, interne elektricitetsforbindelser, og VE-egen forbrugere.  Disse 

bekendtgørelser har været i høring og kan have betydning for os.  (De bliver gennemført i 2023.)   Det kan 

læses på flg. link: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66481 

Man kan endnu ikke sige, om der ændres noget f.eks. ved matrikelordningen, som betyder, at der skal 

betales afgifter, når strømmen krydser et matrikelskel.  

 Elprisen i et EF vil være produktionsomkostninger + lokale kollektive tariffer +moms. 

Produktionsomkostninger er alt, hvad det koster at producere strømmen.  

Et EF kan også investere i f.eks. vindmølleandele. Det bedste er at oprette et EF med et mix af solceller og 

vindmølleandele . 

about:blank


Det kræver ikke byggetilladelse af sætte solceller op på sit tag.  MEN det er vigtigt at få tilladelse til at sætte 

solceller og eller vindmøller op på terræn. Vigtigt med tidlig dialog med kommunen om f.eks. lokalplaner. 

Lade standere til el-biler er komplicerede, hvis de skal være offentlige.  

Stefan fortalte om EF Avedøre Green City, som EBO Consult har været involveret i. 

Energifællesskaber der betragtes som et VE selskab kan indeholde medlemmer inden for 5 km.  

Ole Boesen fortalte, at Kalvebod har udbygget deres solcellenet stille og roligt. Startede med 1 hus, så 8 og 

udvider langsomt. Det er foreningen, der ejer solcelleanlæggene hos dem. Foreningen har betalt 

anlæggene. Hvis en person sælger sit hus er der regler for, hvordan og hvornår den nye ejer overtager 

anlægget. Hvis den nye ejer ikke ønsker at være med i det tager de solcelleanlægget ned indenfor en vis 

periode. Men som sagt kan vi ikke bruge denne model, da vi ikke er slutbrugere som dem.  

Der var en diskussion om batterier. Det er fornuftigt med store batterier, men svært aktuelt at sige, hvor 

stort. Det vil også være en fordel at have fælles elladestandere.  

Hvordan er EPD og CO2 regnskabet for produktion af celler og batterier?  EPD står for Environmental 

Product Declaration eller miljøproduktdeklaration. 

Det er vigtigt at vi køber produkter som har en så lavt CO2 påvirkning som mulig.  

Der var også en diskussion omkring solceller og bæredygtighed. Nye solceller skal dokumentere 

bæredygtighed.  

Hvordan skaffer vi penge? I Avedøre har de enkelte borgere betalt og skudt penge ind i EF.  

Udvidelse af EF i fht. KK?  Kbh.s kommune har besluttet at kommunale ejendomme kan gå med i EF. Der er 

f.eks. et projekt i Folehaven, som man kan kigge nærmere på. Måske kan vi være et pilotprojekt.  

Lokaludvalget arbejder på en bydelsplan p.t. som bakker op om den grønne omstilling. Der er virkelig 

momentum for tiden.  

Et EF skal organiseres udenom foreningen HB Mozart. Her er det anderledes for os end i Kalvebod.  

Stefan fortalte, at man enten kan lave en forening eller et AMBA – andelsselskab med begrænset ansvar. 

Det anbefales at vi opretter et andelsselskab især hvis kommunen skal være med. 

Der skal laves vedtægter både i en forening og i et AMBA. Her er det vigtigt, at man ikke laver vedtægter, 

som bagefter viser sig at være uhensigtsmæssige eller for eksempel for snævre.  

Man kan vælge at en forening har kontingent.  

Man kan skyde ting ind i et AMBA. Dem der har solceller i forvejen, kan f.eks. skyde deres solcelleanlæg ind 

i EF og så bliver det afskrevet. Kan også vælge at man vil have indskud.  

 

Ref. Chrisser og Marit 


