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Jeg har fået oplyst, at der har været monteret solceller på Sundby Bad
i tre år, men at de aldrig har været taget i brug, og at de nu skal fjernes
igen.
Er det korrekt, at de monterede solceller skal fjernes, og at de aldrig
har været taget i brug?
I bekræftende fald, hvad er så årsagen til, at de ikke har været tilsluttet
og til, at de nu skal fjernes?
Hvad har de kostet, og hvad koster det at fjerne dem igen?
Svar
Er det korrekt, at de monterede solceller skal fjernes, og at de aldrig
har været taget i brug?
Solcelleanlægget på taget af Sundby Bad blev sat op og tilsluttet i
2013. Anlægget er fortsat i brug og genererer ifølge KEID årligt ca.
45.000 kWh til Sundby Bad, hvilket svarer til ca. 90 t. kr. årligt.
Der er ikke truffet en beslutning om solcelleanlægget på Sundby Bad
skal fjernes eller ej. Sagen vil blive behandlet i Økonomiudvalget d. 6.
december og i Borgerrepræsentationen d. 15. december 2016.
I bekræftende fald, hvad er så årsagen til, at de ikke har været
tilsluttet og til, at de nu skal fjernes?
Det er ikke længere lovligt for kommuner selv at drifte solcelleanlæg
og bruge den strøm, der genereres. Københavns Ejendomme og
Indkøb (KEID) i Økonomiforvaltningen (ØKF) har derfor henvendt
sig til KFF om solcelleanlægget på Sundby Bad (KFF’s eget anlæg)
vedrørende en indstilling, der er på vej til ØU om ”Håndtering af
kommunale solcelleanlæg uden dispensation for elforsyningslovens
bestemmelser”.
Baggrunden for indstillingen ”Håndtering af kommunale
solcelleanlæg uden dispensation for elforsyningslovens bestemmelser”
er, at kommunal el-produktion, i henhold til elforsyningsloven, skal
udskilles i et selskab, med mindre der opnås dispensation.
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Hvad har de kostet, og hvad koster det at fjerne dem igen?
Solcelleanlægget kostede 1.051 t. kr. ekskl. moms.
Vinduerne på taget af Sundby Bad står foran en renovering, da de er
utætte. Omkostningerne til renoveringen af Sundby Bads tag bliver
afholdt af KEID.
Såfremt der træffes beslutning om at slukke KFF’s anlæg vil det på
sigt skulle tages ned. Et foreløbigt estimat af omkostningerne hertil er
300 t.kr. ØKF indstiller, at omkostningerne til nedtagning dækkes af
anlægspuljen ”Opsætning af solceller på kommunale bygninger”. Hvis
midlerne fra anlægspuljen ikke bliver bevilget, vil det være KFF, som
afholder omkostningerne til nedtagningen af solcelleanlægget.
Såfremt der træffes en beslutning om ikke at slukke solcelleanlægget,
vil det kun være nødvendigt at nedtage dele af solcelleanlægget i
forbindelse med renoveringen af taget.
KFF vil fremover selv skulle betale for den strøm, der tidligere er
blevet genereret fra solcelleanlægget på Sundby Bad. Det vil medføre
merudgifter for estimeret 90 t. kr. årligt, som skal dækkes inden for
rammen.
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