
Energigruppen har skrevet kontrakt med EBO Consult 

om konsulentbistand til at oprette af et energifællesskab i Havebyen. 

EBO har arbejdet med vedvarende energi i en menneskealder både praktisk og politisk. Borgerinddragelse har

været deres mærkesag indenfor vindmølleparker, grønne byer (sol, vind og fjernvarme) og nu også energifæl-

lesskaber. Politisk har de bl.a. været aktive i forberedelsen af de EU-direktiver, der kom i 2018, og den efterføl-

gende lovgivning i Danmark vedrørende lokal forankring af den grønne omstilling. 

Så vi mener, de er et godt valg for os.

Vi har aftalt en tidsplan med EBO for alt, hvad det indebærer at oprette et energifællesskab. Planen er, at vi

midt på året skal begynde at producere el i fællesskabet. 

De penge, vi har fået fra Energistyrelsen, dækker udgifterne til konsulenter. Undervejs skal vi holde øje med ti-

meforbruget, så vi er sikre på at komme helt i mål. Vi skal også sørge for, at vi opfylder de ting, vi har lovet

Energistyrelsen i vores ansøgning, især med hensyn til dokumentation og kommunikation udadtil om, hvordan

projektet er forløbet, så vi er sikre på at få pengene, når regningen fra EBO skal betales.

Søjlen til venstre viser hvilke opgaver, der skal løses i løbet af projektet og til højre ses hvem, der er tovholder

for det. EG er energigruppen, som i visse tilfælde udfører det manuelle arbejde, selvom EBO er tovholder.

Så er vi igang
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Strategisk samarbejde handler om, at vi gerne vil være så åbne som muligt om processen og gerne inddrage uni-

versiteter og kommunens Klima Taskforce, hvilket vi har lovet i ansøgningen til Energistyrelsen. EBO foreslår

at vi inkluderer institutioner og andre i energifællesskabet for at få medlemmer ind, som har andre forbrugs-

mønstre end ”normale” husstande.

Styring er det konkrete system, vi skal bruge til at registrere forbrug og produktion indenfor energifællesskabet

- en slags administrationssystem, som skal oprettes. 

Energigruppen har her i starten to vigtige opgaver, 

som begge i et vist omfang involverer de kommende medlemmer af energifællesskabet: 

• Vi skal deltage i oprettelsen af et andelsselskab (amba), som vi har tænkt skal hedde Sol over Sydhavnen.

Selskabet danner den legale ramme om energifællesskabet. Der skal udarbejdes vedtægter, som beskriver

formålet med energifællesskabet, hvordan man melder sig ind og ud, hvad det indebærer at være medlem

og hvordan man vælger en bestyrelse mmm. 

Vi skal også tage stilling til økonomien i energifællesskabet. Det skal være billigt at købe el fra energifæl-

lesskabet, men skal prisen være den samme døgnet rundt? 

Skal det koste noget at melde sig ind? Vi skal jo bruge en masse penge til solceller osv. og vi kan forment-

lig ikke låne alle pengene. Men det kunne for eksempel være frivilligt, om man vil skyde penge ind eller

ej. Der er rigtig mange ting at tage stilling til.

Sammen med EBO vil energigruppen udarbejde et forslag til vedtægter og indenfor en måned eller to in-

vitere alle interesserede til et møde om vedtægterne og endelig til en stiftende generalforsamling.

• Derudover skal vi bidrage til udarbejdelse af et skitseprojekt for energifællesskabet. 

Vi skal indsamle data for vores samlede elforbrug time for time i 2022. Ud fra det kan EBO beregne, hvor

mange solceller, vi har brug for og måske også hvor stor batterikapacitet, vi har brug for. Og de vil kunne

give et estimat af, hvor meget der skal investeres i solceller, invertere osv. og hvordan økonomien kan se

ud for energifællesskabet. Skitseprojektet vil blive fremlagt på den stiftende generalforsamling.

Registrering af vores elforbrug

Som nævnt skal vi have indsamlet data for, hvor stort det samlede elforbrug i energifællesskabet er, og hvordan

det fordeler sig hen over døgnet og hen over året. 

Hvis du vil være med i energifællesskabet, vil vi derfor bede dig (eller den i husstanden, der har lavet jeres af-

tale med jeres el-leverandør fx Andel Energi) følge den vedlagte procedure, der munder ud i, at energigruppen

får en beskrivelse time for time af jeres elforbrug i 2022. Vi behandler selvfølgelig tallene fortroligt, og hvis I

på et senere tidspunkt beslutter, at i alligevel ikke vil deltage i energifællesskabet, ser vi bare bort fra jeres tal.

Der er med andre ord ikke noget bindende i at indsende disse tal.

Det, du skal gøre, er at logge ind på hjemmesiden eloverblik.dk, hvor Energinet Danmark gemmer data fra alle

el-målere i Danmark. Det er her din el-leverandør henter dine tal, så de kan sende dig en regning. Tallene skal

gemmes i en såkaldt csv-fil, som du skal sende til energigruppens mail. Det står alt sammen i den vedlagte pro-

cedure.

Gør det gerne i dag – og senest 1. marts. 

Hvis du synes det er svært eller der opstår problemer, er du velkommen du ringe eller skrive til: 

Chrisser (28977291) eller Karsten (29931692) eller skrive til energigruppens e-mail:

soloversydhavnen@gmail.com. 

Vi kommer gerne og hjælper.


