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1. Generel projektbaggrund og kontekst 
 

Nyborg kommune har vedtaget en Politik for Grøn Omstilling med ambitiøse mål for klima og bære-
dygtig udvikling. Heri indgår målsætningen om at udledningen af klimagasser reduceres med 70% i 
2030 i forhold til 1990, og ambitionen er at kommunen er klimaneutral i 2040 – en målsætning Nyborg 
deler med det samlede Fyn. 

Det indgår i målsætningerne at andelen af vedvarende energi i Nyborg Kommune fordobles fra 2020 
til 2030, og at energiforbruget til varme- og el samt transport er CO2 neutralt i 2035. En plan for 
udviklingen af vindkraft og solenergi skal understøtte målsætningerne for 2030, 2035 og 2040. 

Det er afgørende for kommunen, at den grønne omstilling foregår i tæt samspil med lokale borgere 
og virksomheder, og at den understøtter borgernes og virksomhedernes muligheder for at udfolde 
deres potentiale i et forpligtigende fællesskab. 

Vedvarende energi produceret i kommunen udgør i dag 16% af det samlede energiforbrug i kommu-
nen. Det omfatter hovedsageligt biomasse og vindmøller, og i mindre omfang biogas, bioolie og sol-
celler. Ses alene på elforbruget, producerer vindmøller i kommunen 23% af det samlede elforbrug. 
Den kommer fra 29 vindmøller fordelt på 11 lokationer. Solceller bidrager med 1% af elforbruget, 
primært fra private solceller på bygninger (Kilde: Nyborg Kommune). 

For at indfri målet om en fordobling af andelen af vedvarende energi i 2030, skal der ske ud udbygning 
af den vedvarende energi. Det kan ske ved udbygning af vindkraft, solenergi og forbruget af bære-
dygtig biomasse. En udbygning med solenergi fra det nuværende niveau vil komplementere den nu-
værende vindkraft. 

Solenergi er en uudtømmelig energikilde, der hverken begrænses af materialer eller tilgængelige 
arealer. Prisen for solcelleanlæg har særligt i 2010’erne haft drastiske prisfald, og gjort solenergi til 
den billigste produktionsform af elektricitet i mange lande, og også gjort solenergi konkurrencedygtigt 
i Danmark. Solenergi er dermed en grundsten i den grønne omstilling, og den installerede effekt skal 
mangedobles over de kommende år. I nedenstående tabel fremgår den installerede effekt i Danmark 
fordelt per region og typer af solcelleanlæg: 

 

Tabel 1: Installeret effekt i Danmark. Kilde: Dansk Solkraft 

Vi har i Danmark, og globalt, brug for en stabil balance mellem produktion og forbrug af elektricitet. I 
Danmark forventes produktionen at blive delt i alt væsentlighed mellem vindenergi og solenergi, og 
den relative andel bliver afgjort af, hvilke systemer og teknologier der bliver udviklet til at udnytte 
produktion samt udviklingen i de relative produktionsomkostninger.  

Samlet 
installeret 
MWAC 

Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland I alt 

Private             
taganlæg 

65 149 138 63 80 495 

Kommercielle 
taganlæg 

14 42 38 35 20 149 

Industrielle    
taganlæg 

4 15 18 11 6 54 

Markanlæg 79 190 116 14 183 582 

Samlet 162 296 310 123 289 1280 
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Solceller leverer kun energi når solen skinner, og vindmøller leverer kun energi når vinden blæser, 
og i kombination supplerer de to produktionsformer hinanden godt. Der er dermed brug for en markant 
udbygning af den danske energiforsyning baseret på en intelligent kombination af solenergi og vind-
energi.  

Udbredelsen af solceller har taget fart i Danmark, men den relative andel af solenergi (4 % af elpro-
duktion) i forhold til vindenergi (46 % af elproduktion) er fortsat lille (Kilde: Dansk Energi), og for at 
sikre den rette balance, er det derfor væsentlig at den relative andel af solenergi hæves.  

Flere aktører har allerede udviklet investeringskoncepter for store solcelleparker, som imidlertid mø-
der stor lokal modstand ved realiseringen. Årsagen vurderes at være borgernes manglende tilknyt-
ning og indflydelse på projektet kombineret med den markant visuelle ændring af området, som an-
læggene pga. af størrelsen til storskalaproduktion medfører.  

Ligeledes møder etableringen af store vindmøller i kommunen stor borgermodstand. Der eksisterer 
således en markant barriere for at tilsikre den nødvendige udbygning af VE i kommunen. 

Med afsæt i kommunens klimamålsætninger, og for at skabe lokal opbakning til den grønne omstilling 
ønsker Nyborg Kommune derfor at udvikle et investeringskoncept ”Nyborg Modellen” for mindre lo-
kale solcelleparker, som gennem lokalt (med)ejerskab og inddragelse vil nyde større lokal opbakning 
og dermed hjælpe til at sikre en tilstrækkelig udbygning af VE i Nyborg Kommune. 

 

1.1. Demografisk datagrundlag  

Nyborg Kommune består foruden hovedbyen Nyborg af to byer på ca. 1600 og 2700 indbyggere og 
af 19 landsbyer med varierende størrelser på ca. 40 til ca. 830 indbyggere. Da investeringskonceptet 
skal skabe grundlag for, at de mindre byer og landsbyer i kommunen indgår i etableringen af solcel-
leanlæg, vil investeringskonceptet analysere potentialer for solcelleanlæg for alle landsbyer og min-
dre byer i kommunen med undtagelse af selve hovedbyen Nyborg. Dette svarer til 21 mindre solcel-
leanlæg. 
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2. Beskrivelse af investeringskoncept 
 

Investeringskonceptet har til formål at tilskynde udbygningen af mindre landsbybaserede solcellean-
læg i Nyborg Kommune. Disse mindre markanlæg møder to grundlæggende barrierer: 

1. Mindre markanlæg har en mindre attraktiv økonomi end store markanlæg, da den relative 
udgift til projektering, myndighedsbehandling, byggestyring, administration etc. er større på 
små anlæg, mens den relative indtægt er den samme. 

2. Etablering af solcelleanlæg der producerer el til nettet er forbundet med en høj kompleksitet 
og en bred vifte af opgaver, der skal løses i forbindelse med projektering, godkendelsespro-
cesser, etablering og drift. Kompleksiteten og arbejdsmængden varierer ikke meget mellem 
store og små anlæg, hvorfor det høje krav til ekspertise og ressourcer bliver en væsentlig 
barriere for små anlæg. 

Konceptet forsøger at fastholde det lokale initiativ og ejerskab for mindre solcelleanlæg, mens der 
skabes en overbygning, som via skalering sikrer stordriftsfordele og synergier for de respektive sol-
celleanlæg. Konceptet skal derved sikre en relativ forbedring af økonomien for solcelleanlæggene og 
reducere kompleksitet og arbejdsbyrde for landsbyerne, således at de to grundlæggende barrierer 
reduceres i en grad, der kan realisere Nyborg Kommunes ambition om at skabe en ”Nyborg model” 
for udbygning af vedvarende energianlæg. 

Nedenfor er udarbejdet en teknisk analyse af de potentielle solcelleanlæg, der kan dække elforbrugs-
behov samt lever op til den generelle målsætning om borgerstøttede anlæg i kommunen. 

 

2.2. Investeringskonceptets grundform 

Ud fra ovenstående præmisser, udarbejdes et investeringskoncept som følgende: 

 

Teknisk grundlag 

- Der laves en teknisk beregning på 21 mindre solcelleanlæg, som hver er tilknyttet en landsby.  

- Solcelleanlæggene dimensioneres således, at deres størrelse svarer til 100% af elforbruget i de 
husstande, som er beliggende i den tilknyttede landsby. Hertil tilføjes et tillæg på 100% pr. hus-
stand til at imødekomme det fremtidige behov for ladestandere. Beregningen er teoretisk/kon-
ceptuel, og anlæggenes dimensioner kan således tilpasses landsbyernes præcise behov og øn-
sker, når de konkrete anlæg projekteres. 

- Da solcelleanlæggenes kapacitet målrettes elforbrugsbehovet i den eller de landsbyer, som an-
læggene skal tilknyttes, vil arealbehovet variere alt efter størrelsen på den nærliggende landsby. 
Som nedenstående tekniske analyse vil vise, vil arealbehovet i kommenens landsbyer varierer 
fra 0,2 - 3,5 hektar (hhv. 6,7 og 11,3 ha i de to store byer). Alle anlæg er derfor markant mindre 
arealkrævende end de store kommercielle solcelleparker.   

- Samlet set kan konceptet således medvirke til at dække 100 pct. af elforbruget i kommunens 
landsbyer med vedvarende energi. Borgerne, som indgår i projektet, ved derfor også, at de bi-
drager med en mængde grøn strøm til elnettet, som de selv forbruger, og på den måde opnår et 
CO2-neutralt elforbrug.  

Se uddybende beregning i Afsnit 4. 

 

Investeringsgrundlag  

- Det er afgørende, at de lokale borgere kan indgå i investeringskonceptet for 1) at understøtte 
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ønsket om, at borgerne kan indgå i forpligtende fællesskaber og 2) at øge opbakningen til solcel-
leanlæg i kommunen.  

- Konceptet er derfor udviklet således, at borgerne kan ejereinvestere i et solcelleanlæg (forankret 
i et ApS) i deres lokalmiljø. Strømmen fra anlæggene sælges til elnettet, og provenu herfra bruges 
først til evt. afvikling af fremmedfinansiering fra långiver, og efterfølgende til at genere afkast til 
anpartshaverne. Med investeringskonceptet ønskes det således at fremme en økonomisk bære-
dygtig grøn omstilling. 

- Målsætningen er, at de borgere som vælger at investere som anpartshavere over tid kan få et 
afkast på deres investering. På denne måde øges incitamentet for borgerne til at investere i de 
lokale solcelleanlæg, hvilket må antages at øge opbakningen til udbygningen af VE fra solcelle-
anlæg i kommunen.  Anparten kan til hver en tid sælges. Alt efter vedtægterne i ApS’et kan for-
købsret gives til lokale borgere, herefter indbyggere i Nyborg Kommune el. lign. 

- Borgerinvesteringer i de lokale anlæg skal på denne måde udgøre den økonomiske rygrad i in-
vesteringskonceptet, der kan suppleres med lånfinansering i det omfang, det er nødvendigt. 
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3. Organisatoriske rammer for investeringen 
 

Investeringskonceptet baseres på følgende organisatoriske struktur: 

          

 

Grøn Strøm ApS 

Indbyggerne i landsbyerne beslutter i fællesskab at etablere et lokalt solcelleanlæg. Solcelleanlæg-
gene organiseres i separate landsby ApS for hver landsby (eller ved at flere nabolandsbyer går sam-
men såfremt det giver bedre mening). De enkelte landsby ApS med hver deres lokale anlæg, har hver 
deres individuelle ejerkreds af anpartsinvestorer. 

 

Anpartshaverne i Grøn Strøm ApS 

Anpartshaverne er lokale indbyggere, lokale SMV’er og lignende. Ejerne kommer med en anpartska-
pital (egenkapital) på minimum 20% af den samlede investering i form af indskud, og modtager deraf 
afledte ejerandele i det nyetablerede ApS. Dermed vil den langsigtede værditilvækst i ApS’et være 
lokalt ejet.  

 

Lokal Grøn Strøm K/S 

K/S (eller lignende selskabskonstruktion) rummer den samlede portefølje af lån til samtlige ApS sel-
skaber. K/S udlån reguleres af en aftale med de professionelle långivere, der bl.a. beskriver ”investe-
ringsunivers” og rettigheder ift. forskellige grader af belåning (der ideelt kan variere ift. den mulige 
andel af anpartskapital i de enkelte landsby ApS).  

 

Figur 1: Organisatoriske rammer 
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De professionelle investorer (Långiver) 

Långiver stiller den nødvendige lånekapital til rådighed for Lokal Grøn Strøm K/S som videre udlåner 
til de enkelte landsby ApS er. 

Långiver deltager i projektet, fordi det har en klar grøn profil, er lokalt forankret, bidrager til den grønne 
omstilling generelt, og elektrificering specifikt og (ikke mindst) har et veldefineret og attraktivt og kon-
kurrencedygtigt risikojusteret afkast. 

 

Driftsorganisationen 

Driftsorganisation bistår med projektudvikling, projektering, etablering og administration. Driftsorga-
nisationen aflønnes med fee (fra de professionelle investorer) baseret på den investerede kapital og 
en up-front betaling i forbindelse med etablering, og eventuelt løbende betaling for services leveret til 
ApS’erne.  

 

 

Figur 2: Lån- og renteflow i organisering 

 

 

3.1. Uddybende beskrivelse af organisationsstruktur  
 

Grøn Strøm ApS  

Hvert enkelt solcelleanlæg er forankret i et selvstændigt landsby ApS. Hvert ApS har sin ejerkreds 
(anpartshaverne) og lån i Lokal Grøn Strøm K/S. Egenkapitalen udgør minimum 20% af de samlede 
anlægsudgifter (alle udgifter der er nødvendige for at etablere et færdigt projekt). Værdien af de 
enkelte anparter i selskabet forventes at stige år efter år (jf. udviklingen i årets resultat). De vigtigste 
poster: 
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Indtægt: Den producerede mængde strøm (kWh) multipliceret med den gennemsnitlige salgspris pr. 
kWh. 

Udgifter: Renter og afdrag samt administrationsomkostninger og driftsudgifter (f.eks. service, udskift-
ning af komponenter, fældning af træer, etc.).   

Årshjul: Årsregnskab, årlig generalforsamling, markvandring / inspektion. 

Det er her væsentligt, at ApS er en fleksibel struktur, som kan ændres til borgernes fordel, hvis ener-
gifællesskaber gør det økonomisk mest rentabelt at aftage egen strøm  

 

Anpartshaverne i Grøn Strøm ApS 

Anpartshaverne kommer med en anpartskapital på 20-80% af de samlede anlægsudgifter til etable-
ring af de landsbybaserede anlæg. De forventede anpartsstørrelser er ca. 10.000 DK kr., hvilket af-
spejler en årlig produktion på ca. 8.000 kWh, som matcher en gennemsnitlig husstands årlige forbrug 
inkl. elbil. Anparterne er imidlertid ikke begrænset til dette beløb, og kan tilpasses anpartshavernes 
investeringsvillighed. 

Anpartshaverne er med fordi de: 

• Gerne vil fremme den grønne omstilling og investere lokalt og synligt 

• Finde en investering med lav risiko og tilsvarende sikkert afkast. Set i lyse af den lave risiko 
er et forholdsvist lavt afkast attraktivt. Der er dog mulighed for et højt afkast ved høje elpriser 
over lang tid. 

• Godt kan lide modellen med at deres anpart stiger over tid og derved kan være en del af deres 
pensionspakke eller en form for børneopsparing.  

Anpartshavernes afkast over tid er direkte proportionalt med summen af de løbende ApS årsresulta-
ter. Der kan først udbetales udbytte til anpartsinvestorerne når lån til Lokal Grøn Strøm K/S er tilba-
gebetalt. Mens der afdrages på lån, vil værdien af anpart være lig forventet restproduktion multiplice-
ret med den forventede gennemsnitlige kWh pris minus summen af renter og afdrag. Efter lånet er 
fuldt tilbagebetalt, vil anpartshaverne modtage årligt udbytte ift. det overskud, der generes, og vær-
dien af anpart vil derfor falde mod nul i takt med at anlæggets restlevetid falder. Anparter kan handles 
efter faste regler. ApS kan eventuelt have en mindre likvid beholdning til opkøb af egne anparter fx 
ved fraflytning.  

Risikoprofil: Anpartshaverne ”står bagerst” i prioriteringen og er dermed de første, der bliver ramt af 
et eventuelt underskud i ApS.  

 

Lokal Grøn Strøm K/S 

Kommanditselskabet rummer samlet portefølje af långivers fordringer i samtlige ApS. K/S reguleres 
af kommanditselskabsaftale der bl.a. beskriver investeringsunivers og långivers rettigheder ift. for-
skellige grader af belåning. 

K/S selskabet tjener det formål at samle alle långivers fordringer inden for ét veldefineret investe-
ringsunivers således at der kan opnås stordrift ift. administration, analyse og ledelsestid, og risiko 
samtidig kan fordeles på en større portefølje af anlæg.  

K/S andel af finansiering kan ideelt set variere ift. den mulige andel af egenkapital – det vil være et 
stærkt budskab til kommune og landsbyer at der er en fleksibel långiver bag K/S der tager residual 
investeringen – dog max 80%. 
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Långiver  

Långiver skal købe ind i, at det risikojusterede afkast er attraktivt i lyset af, at driftsorganisation hånd-
terer alt arbejdet med at projektudvikle, etablere og drifte anlæg samt håndterer den løbende dialog 
med ejere. Overordnet er konceptet velegnet til den stigende mængde af långivere, der gerne vil gå 
ind i projekter med: 

• En lokal forankring der kan understøtte den grønne strategi i f.eks. en pensionskasse med et 
aktivt medlemsdemokrati eller en lokal bank der af gode grunde gerne vil deltage i lokale projek-
ter.   

• Et substantielt bidrag til den grønne omstilling generelt, og elektrificering specifikt  

• Et veldefineret og attraktivt risikojusteret afkast, der skal ses i lyset af den meget velkendte tek-
nologi og det faktum at de igangværende elektrificering sandsynliggør et attraktivt marked for den 
producerede strøm.  

• Driftsorganisationen har en vigtig opgave i at finde den långiver (eller kombination af långivere) 
der kan stille den nødvendige lånekapital til rådighed på de mest attraktive vilkår.  

Risikoprofil: Den velkendte teknologi samt velbeskrevne og udførlige kravsspecifikation minimerer 
risiko ift. opførsel samt performance på solcelleanlæg. Den reelle risiko udgøres først og fremmest af 
den kWh pris, som den producerede strøm kan handles til over anlæggets 30-40 årige tekniske leve-
tid. Sættes kWh prisen forholdsvis lavt ift. prisudvikling i 2021, vil markedet reagere positivt.  

 

Driftsorganisationen  

Etablering af mange mindre markbaserede solcelleanlæg, indebærer en lang række udfordringer og 
opgaver, som er forbundet med både myndighedsbehandling, anlægsetablering, drift, salg af strøm 
til elnettet. 

 

Figur 3: Driftsorganisationens rolle 
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Disse kompetencer kan ikke forventes at være til stede i landsbyerne blandt anpartshaverne. Ligele-
des kan det ikke forventes, at eventuelle långivere kan bidrage med den nødvendige viden og til-
strækkelige ressourcer. For at sikre, at projekterne udføres i praksis, etableres derfor en professionel 
driftsorganisation som en central del af investeringskonceptet. Driftsorganisationen agerer fødsels-
hjælper ved at afhjælpe udfordringen i mødet mellem anpartshavere, projektmuligheder, myndighe-
der m.m. 

Driftsorganisationen:  

• Har en generisk køreplan for projektudviklingen inklusiv teknisk projektudvikling, myndigheds-
håndtering, indkøb af hardware og entreprenørydelser, finansiel beregning, løbende drift/ser-
vice/forsikring og monitorering.  

• Har udviklet en forretningsgang for tidlig og succesfuld inddragelse af lokale anpartshavere. 

• Er specialiseret i at maksimere kommunens rolle inklusiv evt. udlejning af kommunale grunde 
og PPA aftaler. 

• Er specialiseret i etablering af PPA og elsalg via fx EnergiDanmark 

• Sikrer den løbende og rettidige afvikling af renter og afdrag 

• Formidler og supporterer (sammen med administrator) revision / årsregnskab i driftsorganisa-
tion, K/S, samtlige ApS samt individuel skatteinstruks til ejere. 

 
 

Opgaverne i strukturen er illustreret i nedenstående figur: 

Samlet set sikrer strukturen, og de forskellige kompetencer blandt de deltagende parter, at de mange 
opgaver løses effektivt, da ansvaret for opgaverne er placeret entydigt og der hvor de løses bedst.  

 

  

Figur 4: Opgaver i strukturen 
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4. Tekniske beregninger 
 

Beregningerne er konceptuelle og kan således ændres, når et konkret anlæg skal projekteres, hvis 
lokalbefolkningen (anpartshaverne) har specifikke ønsker.  

Anlægsstørrelsen, som kan ses i Tabel 4: Oversigt over de 21 landsbyer,  estimeres i den givne ræk-
kefølge ud fra Nyborg Kommunes demografiske forhold. Følgende tekniske beregninger er foretaget 
(i parentesen ses den anvendte faktor): 

• Befolkningstallet konverteres til et antal husstande  
(Antal beboer per hustand” = 2,5 personer/hustand) 
 

• Husstandene konverteres til forbrug  
(”Forbrug per husstand” = 4.000 kWh/år) 
 

• Forbruget tillægges et forbrug for en fremtidig ladestander  
(”Ladestander tillæg per husstand” – 4.000 kWh/husstand).  
 

• Andelen af forbruget, som dækkes af sol, beregnes.  
(”Andel der kan dækkes af lokal solcellepark” = 100 %) 
 

• Denne produktion konverteres til en endelig anlægstørrelse (”Produktion per kW” = 950 
kWh/kW) 
 

 

 Tabel 2: Teknisk beregning af solcelleanlæg 

 

Landsby Antal 

beboer:

Antal 

husstande: 

Forbrug 

[kWh/år]:

Ladestander-

tillæg [kWh]

Forbrug inkl. 

Ladestander 

[kWh]

Produktion 

(år 1) 

[kWh/år]

Anlægsstørrelse 

[kW]:

Arealbehov 

(ha)

Ullerslev 2.690 1.076 4.304.000 4.304.000 8.608.000 8.608.000 9.061 11,3

Ørbæk 1.640 656 2.624.000 2.624.000 5.248.000 5.248.000 5.524 6,9

Skalkendrup 85 34 136.000 136.000 272.000 272.000 286 0,4

Bovense 136 54 217.600 217.600 435.200 435.200 458 0,6

Aunslev / Hjulby 833 333 1.332.800 1.332.800 2.665.600 2.665.600 2.806 3,5

Vindinge / Rosilde 466 186 745.600 745.600 1.491.200 1.491.200 1.570 2,0

Kogsbølle 183 73 292.800 292.800 585.600 585.600 616 0,8

Regnstrup 39 16 62.400 62.400 124.800 124.800 131 0,2

Kullerup 48 19 76.800 76.800 153.600 153.600 162 0,2

Ellested 63 25 100.800 100.800 201.600 201.600 212 0,3

Langå 174 70 278.400 278.400 556.800 556.800 586 0,7

Øksendrup 111 44 177.600 177.600 355.200 355.200 374 0,5

Tårup 271 108 433.600 433.600 867.200 867.200 913 1,1

Svindinge 301 120 481.600 481.600 963.200 963.200 1.014 1,3

Frørup 399 160 638.400 638.400 1.276.800 1.276.800 1.344 1,7

Herrested-Måre 574 230 918.400 918.400 1.836.800 1.836.800 1.933 2,4

Langtved 173 69 276.800 276.800 553.600 553.600 583 0,7

Skellerup 321 128 513.600 513.600 1.027.200 1.027.200 1.081 1,4

Flødstrup 103 41 164.800 164.800 329.600 329.600 347 0,4

Ellige 245 98 392.000 392.000 784.000 784.000 825 1,0

Refsvindinge 600 240 960.000 960.000 1.920.000 1.920.000 2.021 2,5
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Alle faktorer kan ændres efter behov i projekteringsfasen. Faktorerne er estimeret efter SustainSolu-
tions ApS erfaringstal. 

De 100 % for produktionsdækning af forbrug er valgt således at anlægsomkostningerne reduceres. 
Erfaringsmæssige er 30 pct. dækning af kWh-forbruget hensigtsmæssigt at anvende ift. produktions-
beregning i beboelsesejendomme, hvis den produktion, som sendes ud på elnettet, skal være mini-
mal. Da investeringskonceptet baseres på et afkast, er det imidlertid forsøgt at minimere omkostnin-
gerne pr. produceret kWh ved at øge anlægsstørrelsen. På denne måde afspejler produktionen af 
vedvarende energi i investeringskonceptet derfor den mængde strøm, som forbruges i landsbyernes 
husstande.  

Ud fra anlægsstørrelsen fås det behovsmæssige markareal for anlægget, da beregningstabellen ta-
ger udgangspunkt i markanlæg. Beregningstabellen kan sagtens justeres til også at beregne et nød-
vendige tagareal, såfremt det er mere anvendelige/ønskværdigt for det pågældende anlæg.  

 

 

4.1. CO2-reduktion  

Investeringskonceptet har til formål at øge andelen af vedvarende energi. Konceptet har således ikke 
i sig selv en CO2-reducerende effekt, men må forventes at reducere behovet for fossile brændstoffer 
og derigennem nedsætte CO2-udledningen pr. produceret kWh el i kommunen.  

El produceret inden for Nyborg Kommunes grænser udleder 128 ton CO2 pr. TJ, hvilket svarer til 
460,8 g CO2 pr. kWh (Kilde: Energi- og CO2-regnskabet, opgjort af Nyborg Kommune 2021). 

Udledningen pr. kWh er markant højere end den gennemsnitlige danske udledning på 145 g CO2 pr. 
kWh, da en stor del af elproduktionen kommer fra overskudsstrøm fra den lokale fabrik Fortum, som 
afgifter, genanvender og slutbehandler farligt affald.  

Samlet set forventes investeringskonceptet at fortrænge 13.900 ton CO2 årligt.  

 

 

4.2. Teknisk beskrivelse af et solcelleanlæg 

En solcelle er en halvleder(diode), som omsætter lysstråling direkte til elektricitet ved hjælp af den 
fotoelektriske effekt. Solceller producerer el helt uden bevægelige dele, og der er derfor tale om en 
meget robust og driftssikker teknologi.  

Solcelleanlæg er karakteriseret ved deres modulære opbygning, hvilket gør det simpelt at dimensio-
nere anlægget til den ønskede størrelse. Der er markant mulighed for omkostnings-optimering når 
der bygges store anlæg, hvilket betyder at prisen per produceret enhed falder jo større anlæg der 
bygges. 

  Et solcelleanlæg er sammensat af få hovedkomponenter: 

• Solcellepaneler. Når solen skinner på solcellen, skubber sollyset elektroner fra oversiden 
af solcellen til undersiden. Når elektronerne skal tilbage, skabes der strøm – jævnstrøm..Sol-
cellepaneler har haft en fantastisk positiv udvikling i forhold til kvalitet, effekt og pris. Solcel-
lerne produceres hovedsageligt i Kina, og der er mange gode producenter at vælge imellem, 
hvilket er væsentligt, da den klart største komponentudgift er solcellerne.  

• Vekselretter. Jævnstrømmen dirigeres fra solcellepanelerne til vekselretterne hvor jævn-
strømmen omdannes til vekselstrøm. Fra vekselretterne kan vekselstrømmen flyttes på nettet 
via netselskabets transformerstation.  

• Kabler. Der bruges mange kabler til at koble solcellepanelerne til vekselretterne og videre til 
transformerstationen.  

• Montagesystem. Stativerne, hvorpå solcellerne monteres, fastgøres til fundamenter som 
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placeres i eller oven på jordoverfladen. Der er mange forskellige løsninger der vælges ud fra 
æstetiske forhold i relation til anlægget og dets omgivelser, ønsket produktionsprofil samt 
jordbundsforhold.  

 

5. Markedsanalyse 
 

Der er i dag ikke et marked for små og mellemstore markanlæg, der producerer strøm til nettet. Der findes 

derimod små og mellemstore markanlæg der producerer til egetforbrug, hvilket grundet tarif og elafgifts-

besparelser kan give rentable solcelleanlæg. Markanlæg der producerer til nettet har de samme omkost-

ninger som markanlæg til egetforbrug, men værdien af salg til nettet er markant lavere end værdien af 

egetforbrug, og hidtil har det ikke været muligt at lave rentable anlæg uden støttemidler. Det er muligt de 

højere elpriser nu muliggør rentable solcelleanlæg, såfremt de øvrige barrierer for etablering og drift af-

hjælpes.  

 

Det eneste relevante borgerejede markanlæg etableret i Danmark, som analysen har identificeret, er et 

landsbybaseret markanlæg i Brenderup. Brenderups borgere gik her sammen om at etablere et solcelle-

anlæg, hvor elproduktion blev solgt til elnettet. Afkastet har været > 8 pct., men anlægget har fået støtte 

fra energistyrelsen, samt frivillig hjælp til projektering m.m. fra en professionel långiver. Se beskrivelse i 

Bilag 3.  

 

Hvis der kan skabes tilstrækkelig god økonomi for små og mellemstore markanlæg, er det nødvendigt at 

følgende aktiviteter og barrierer afhjælpes: 

- Lokal formidling om solcelleprojekt 
- Projektudvikling og projektledelse 

- Etablering af selskabsstruktur 
- Håndtering af finansiering fra ejere 

- Etablering af lån 

- Etablering af aftale om elsalg og balanceansvarlig evt. PPA 
- Kravspecifikation til teknisk anlæg 

- Bestemmelse af placering af anlæg 

- Udbud 

- Anlægsentreprise 

- Myndighedshåndtering 

- Drift inkl. service 

- Forsikring 

- Revision / Årsregnskab i driftsorganisation, K/S, samtlige ApS samt individuel skatteinstruks til 
ejere. 

- Håndtering af udbytte 

 

Ovenstående liste af aktiviteter er omfattende og vil typisk udgøre en barriere for at en landsby går sam-

men om at etablere et solcelleanlæg. Investeringskonceptet bistår landsbyerne med professionel hjælp, 

så opgaverne kan løses effektivt og bidrager samtidig til at økonomien omkring anlægget optimeres.  
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6. Beskrivelse af interessenter  
 
 

Type 
interessent 

Aktuel status 
for  
engagement 

Fremtidig engagement –  
aktiviteter 

Jf.  
afsnit 

Virkemidler / kanaler til  
formidling og interaktion 

Borgere i 
landsbyer 

Endnu ikke 
inddraget 

Anpartshaver i lokale solcellean-
læg (ApS) 

3.1. 
Investeringskonceptet skal for-
midles via udviklingsplanerne for 
NKs landsbyer 

Lokale 
SMV’er 

Endnu ikke 
inddraget 

Anpartshaver i lokale solcellean-
læg (ApS) 

3.1. 
Investeringskonceptet skal for-
midles via udviklingsplanerne for 
NKs landsbyer 

Lokale jord-
ejere 

Endnu ikke 
inddraget 

Evt. udlejning eller salg af jord-
lodder 

 
Investeringskonceptet skal for-
midles via udviklingsplanerne for 
NKs landsbyer 

Långivere  
Interesse-til-
kendegivelse 

Yder lån til etablering af anlæg 3.1 

Skal opsøges via driftsorganisa-
tion fx SustainSolutions Aps, el-
ler via foranledning af Nyborg 
Kommune  

Kommune 
Initiativtager til 
koncept-udvik-
ling 

Aktiv formidler af koncept 
Interessenthåndtering 
Deltager i PPA-aftaler 
Nem sagsbehandling i etable-
ringsfase, herunder myndig-
hedsgodkendelser 
Koordinering med driftsorganisa-
tion 

 

Implementere investeringskon-
cept i udviklingsplaner for lands-
byer 
Ansvarligt for den kommunika-
tive udvikling 
 

Driftsorgani-
sation 

Interesse-til-
kendegivelse 

Primær projektledelse 
Ansvarlig for udarbejdelse af 
templates/forretningsgange 

3.1. 
Udvikler standard forretnings-
gang 

 
Forsynings-
selskab 

Orienteret 
Kan evt. indgå som långiver 
Myndighedsgodkendelse 

 

Skal opsøges via driftsorganisa-
tion fx SustainSolutions Aps, el-
ler via foranledning af Nyborg 
Kommune 

Leverandø-
rer 

Endnu ikke 
inddraget 

Varetager teknisk leverance. 
Mange aktører.  

 
Opsøges via udbud foretaget af 
driftsorganisation 

Øvrige Kom-
muner 

Endnu ikke 
inddraget 

Kan få gavn af at replicere inve-
steringskoncept. Møder samme 
udfordringer som Nyborg Kom-
mune. 

 
Formidling om investeringskon-
cept via KL eller andre kom-
mune-netværk. 

Tabel 3: Interessentanalyse 

 

Borgere i landsbyer 

Borgerne vurderes at have to primære og modsatrettede interesser ift. fælles solcelleanlæg:  

• 1) En velkendt modstand mod større solcelleparker grundet tab af herlighedsværdi også kendt 
som NIMBY (Not In My Backyard).  

• 2) Stigende interesse i at involvere sig i den grønne omstilling med udgangspunkt i lokal for-
ankring.  
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Modsat større byer som oftere har større og formaliserede administrative ressourcer, er det oftere 
nødvendigt, at landsbyer initierer tiltag selv.  

Som illustreret i Figur 4 afsnit 3.1 er investeringskonceptet med til at fjerne en række af disse udfor-
dringer / barriere ved netop at udvikle en formaliseret proces omkring administration og etablering af 
disse mindre landsbybaserede solcelleanlæg. På denne måde skal landsbyborgerne ikke indsamle 
viden og udføre de mange opgaver omkring etablering selv, men kan gøre brug af et udviklet inve-
steringskoncept. 

 

SMV’er 

SMV’er kan ligeledes indgå som anpartshaver i de lokale solcelleanlæg (ApS). Disse indgår ligesom 
borgerne fordi: 

• De gerne vil fremme den grønne omstilling og investere lokalt og synligt 

• Finder en investering med lav risiko og tilsvarende sikkert men lavt afkast attraktivt (dog med 
en lille mulighed for højt afkast ved høje elpriser over lang tid) 

• Ønsker en grøn profil / grøn profilering 

 

Kommune 

Kommunen har en klar interesse i at fremme den grønne omstilling i form af projekter, der gør det 
muligt for borgerne at agere hensigtsmæssigt ift. den grønne omstilling uden at belaste de kommu-
nale budgetter. Kommunen skal med synlig opbakning, og som “vidensbank” / procesrådgiver ift. 
hvordan borgergrupper kan komme i gang indledningsvis, være drivende faktor. Kommunen må for-
ventes at spille en aktiv rolle i at formidle investeringskonceptet til borgerne i landsbyerne, og kan 
anvende kommunens landsbyudviklingsplaner i denne sammenhæng.  

Ligeledes anbefales det, at kommunen via en Power Purchase Agreement (PPA) indgår en fast aftale 
om at aftage elproduktionen fra anlæggene. Ved en sådan aftale vil kommunen ikke have ejerskab til 
anlægget, men kan opnå en stor grad af kontrol med projektet via PPA-aftalen og tillige eventuelt ved 
at kommunen lejer grunden ud til projektselskabet eller ved, at projektet sikrer grønne certifikater, 
som sælges til kommunen (jf. afsnit 9.1.om PPA). 

 

Driftsorganisation  

Se beskrivelse af interessent i afsnit 3.1. 

 

Leverandører 

Der er en lang række aktører på markedet, der kan varetage den tekniske totalleverance af hardware, 
installation og efterfølgende drift. Snitfladen til jura og finansiering er en knappere ressource, som de 
større aktører i markedet også dækker. Her er det dog et forbehold, at størrelsen på de anlæg, som 
matcher segmentet, ligger mærkbart under hvad disse aktører normalt bygger. Investeringskonceptet 
er i sin nuværende form overordnet og vil i forbindelse med de første projekter skulle udvikles således, 
at opgaverne ifm. etablering af organisationsstruktur og finansiering er velbeskrevne, og således vil 
kunne løses af rådgivere mm. (jf. investeringsplan afsnit 15.2). 

Anlæg kan etableres og driftes af mange aktører, men den samlede projektledelse er en begræn-
sende faktor i udbredelsen af investeringskonceptet. 
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Långiver 

Den eventuelle andel af den samlede investering, som landsbyen ikke kommer med, vil kunne løftes 
af flere institutionelle långivere og/eller lokale banker. De to grupper har hver deres styrke/svaghed 
ift. at løfte opgaven. 

Fælles for begge grupper af aktører er, at den tekniske risiko på drift og levetid er kvantificerbar, og 
at en række markedsaktører kan påtage sig risikoen i eksekveringsfasen.    

De institutionelle långivere (fx PKA, Danmarks Grønne Investeringsfond) vil være positive overfor 
konceptets risikoprofil i det omfang, at der kan sandsynliggøres en gennemsnitlig salgspris pr. pro-
duceret kWh, som sikrer, at renter og afdrag kan serviceres, og samtidig skalere konceptet således, 
at projekterne har en ensartet (ikke-lokal) struktur og en samlet investeringsvolumen, der ikke er un-
der 100 mio. kr. over de første 3 år.  

De lokale banker vil have en fordel, hvis projekterne er mindre standardiserede og i højere grad kræ-
ver kendskab til lokale forhold, virksomheder mm. 

Grønne investeringer med kendt teknisk risiko, høj synlighed og skalerbarhed er en eftertragtet vare 
blandt institutionelle långivere. Hvis konceptet også kan skabe høj volumen, vil det være muligt at 
supplere landsbyernes egen investering med attraktive lån fra fx PKA og/eller DGIF. 

Se desuden beskrivelse afsnit 3.1. 

 
 

7. Juridiske rammer for investeringen 
 

De juridiske rammer for organiseringen er verificeret af advokatfirmaet Lundgrens (jf. Bilag 2).  

Selskabsorganiseringen er bl.a. valgt, fordi ejerne af et ApS’erne har begrænset hæftelse, dvs. at de 
ikke hæfter personligt for eventuel gæld i selskabet. På denne måde beskyttes de lokale borgere 
(anpartshaverne) bedst muligt. Samtidig muliggøres afkast og handel med anparter, og ApS-struktu-
ren kan, hvis det senere hen ønskes, omdannes til et I/S m.m. Det er ligeledes væsentligt, at ApS er 
en fleksibel struktur, som kan ændres til borgernes fordel, hvis energifællesskaber gør det økonomisk 
mest rentabelt at aftage egen strøm  

Partnerskabsselskabet (kommanditselskabet) er valgt med det formål at samle alle långivers fordrin-
ger inden for ét veldefineret investeringsunivers. 

Den juridiske afklaring er uddybet i Bilag 2. 

Da solcelleanlæg kan betegnes som industrianlægsprojekt til fremstilling af elektricitet, hvilket fremgår 
på VVM-bekendtgørelsens bilag 2, kan anlægget være underlagt VVM-screeningspligt.   

Da solcelleanlæggene er af begrænset størrelse på mellem 0,2-3,5 ha med begrænset miljømæssig 
påvirkning, vurderes det ikke, at VVM-screening udløser VVM-pligt. Her kan resultatet af VVM-scree-
ning af de to store anlæg på hhv. 6,7 og 11 ha dog være uvist. Der vil dog skulle laves en ny lokalplan, 
hvor markanlægget placeres. 

Nedenfor er de juridiske forhold vedr. de to grundlæggende selskabsformer i organiseringen uddybet.  

 

7.1. Anpartsselskabet (ApS) 

Ved selskabsformen ApS, ejes selskabet af 1 eller flere ejere, som kan være både personer og andre 
selskaber. Anpartsselskabet skal have en direktion, men behøver ikke have en bestyrelse. 

Kapitalkrav og hæftelse: Selskabsformen kræver en selskabskapital på minimum DKK 40.000,00, 
ligesom det et krav, at minimum 25% af selskabskapitalen skal være indbetalt ved selskabets stiftelse, 
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dog mindst DKK 40.000,00. De resterende 75% skal kunne indbetales på anfordring. Ejer/ejerne 
hæfter alene for deres andel af selskabets kapital, det vil sige en begrænset hæftelse. 

Skatteforhold: Ved denne selskabsform er selskabet er et selvstændigt skattesubjekt, og der skal 
betales 22% i selskabsskat af et eventuelt overskud. Hvis selskabet giver underskud, kan det frem-
føres til modregning i senere års overskud. 

Offentlighed: Der er offentlighed omkring ledelse og kapital, og årsrapporten er offentligt tilgængelig. 
 

 

7.2. Partnerselskabet (PS / KS) 

Partnerselskaber er karakteriseret ved, at det selskabsretligt er omfattet af de samme regler som et 
aktieselskab, det vil sige er reguleret af selskabsloven, men skatteretligt er der tale om et personsel-
skab. Det betyder, at kapitalejerne i et partnerselskab beskattes som om de var interessenter i et 
interessentskab, altså som om de ejede en ideel andel af partnerselskabets aktiver og passiver. Dette 
indebærer, at partnerselskabet er en fleksibel selskabsform, som kan benyttes i en række situationer, 
hvor kapitalejerne har glæde af at kunne udnytte fradrags- og afskrivningsmuligheden direkte i deres 
egen indkomst, men hvor man samtidig gerne vil have en ansvarsbegrænsning i form af at kapital-
ejerne i et partnerselskab kun hæfter med den kapital, de har indskudt i selskabet. 

Skatteforhold: Et partnerselskab betragtes ikke som et selvstændigt skattesubjekt, og er dermed ikke 
omfattet af selskabsskatteloven. Selvstændig skattesubjektivitet efter selskabsskatteloven forudsæt-
ter nemlig, at ingen hæfter personligt for selskabets forpligtelser. I et partnerselskab er der mindst én 
selskabsdeltager, komplementaren, der hæfter personligt. Kommanditister og komplementarer be-
skattes personligt af deres andel af selskabets resultat, således både ved overskud og tab. 

Offentlighed: Partnerselskaber har pligt til at aflægge årsregnskaber efter årsregnskabsloven ligesom 
aktieselskaber og anpartsselskaber. Årsregnskabsloven indeholder ikke særlige bestemmelser om 
regnskabsaflæggelsen for partnerselskaber, og der er således ikke forskel på kravene til en årsrap-
port for et partnerselskab og en årsrapport for et aktieselskab eller anpartsselskab. 
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8.  Økonomisk analyse 
 

Nedenstående tabel angiver de økonomiske beregninger for etablering af de landsbybaserede sol-
celleanlæg. 

• Prisen beregnes ud fra en faktor ”Pris per kW”, men denne er også afhængig af størrelsen i 
den forstand at jo flere kW, der etableres, jo lavere bliver stykprisen. Prisen indeholder leve-
ring og montering af solcelleanlæg, samt nødvendige komponenter. 

• Derudover er der en pris for tilslutningskabel afhængig af afstanden fra transformerstationen, 
samt en post til myndighedsgodkendelse.  

• Til sidst er der omkostningen ift. opkøb/leje af den grund/mark anlægget skal placeres på. 
Dette giver til sammen den samlede pris for anlægget.  

Tabel 4: Oversigt over de 21 landsbyer 

Produktionspris 

• Anlæggets produktion vil endeligt blive beregnet ved projektering i praksis. I denne beregning 
er anvendt et nøgletal på 950 kWh/kW.  

Landsby 
Antal  

husstande:  
Produktion (år 1) 

[kWh/år] 
Samlet omsætning 

(år 1) [DKK/år] 
Arealbehov 

(ha) 
Totaløkonomi for 

solcelleanlæg 

Produktionspris 
[DKK/kWh] 

Låneløbetid Levetid 

Ullerslev 1.076 8.608.000 3.873.600 11,3 78.234.094 
               
0,48 kr.  

                 
0,35 kr.  

Ørbæk 656 5.248.000 2.361.600 6,9 47.696.623 
               
0,48 kr.  

                 
0,35 kr.  

Skalkendrup 34 272.000 122.400 0,4 3.155.242 
               
0,61 kr.  

                 
0,44 kr.  

Bovense 54 435.200 195.840 0,6 4.785.279 
               
0,58 kr.  

                 
0,42 kr.  

Aunslev / 
Hjulby 333 2.665.600 1.199.520 3,5 25.512.807 

               
0,50 kr.  

                 
0,36 kr.  

Vindinge / 
Rosilde 186 1.491.200 671.040 2,0 14.677.938 

               
0,52 kr.  

                 
0,38 kr.  

Kogsbølle 73 585.600 263.520 0,8 6.232.712 
               
0,56 kr.  

                 
0,41 kr.  

Regnstrup 16 124.800 56.160 0,2 1.659.035 
               
0,70 kr.  

                 
0,51 kr.  

Kullerup 19 153.600 69.120 0,2 1.980.437 
               
0,68 kr.  

                 
0,49 kr.  

Ellested 25 201.600 90.720 0,3 2.464.896 
               
0,64 kr.  

                 
0,47 kr.  

Langå 70 556.800 250.560 0,7 5.955.887 
               
0,56 kr.  

                 
0,41 kr.  

Øksendrup 44 355.200 159.840 0,5 4.010.898 
               
0,59 kr.  

                 
0,43 kr.  

Tårup 108 867.200 390.240 1,1 8.777.543 
               
0,53 kr.  

                 
0,39 kr.  

Svindinge 120 963.200 433.440 1,3 9.598.562 

               

0,52 kr.  

                 

0,38 kr.  

Frørup 160 1.276.800 574.560 1,7 12.630.971 
               
0,52 kr.  

                 
0,38 kr.  

Herrested-
Måre 230 1.836.800 826.560 2,4 17.932.718 

               
0,51 kr.  

                 
0,37 kr.  

Langtved 69 553.600 249.120 0,7 5.924.939 
               
0,56 kr.  

                 
0,41 kr.  

Skellerup 128 1.027.200 462.240 1,4 10.221.120 
               
0,52 kr.  

                 
0,38 kr.  

Flødstrup 41 329.600 148.320 0,4 3.753.082 
               
0,60 kr.  

                 
0,43 kr.  

Ellige 98 784.000 352.800 1,0 8.056.236 
               
0,54 kr.  

                 
0,39 kr.  

Refsvindinge 240 1.920.000 864.000 2,5 18.708.017 
               
0,51 kr.  

                 
0,37 kr.  
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• For at beregne besparelsen/indtægten for anlægget, skal produktionen ganges med salgsel-
pris. Den er i beregningen sat til 0,45 kr./kWh, men vil være markedsafhængig og er den mest 
afgørende faktor for, om anlæggene er rentable. Ved rapportens udgivelse er salgsprisen væ-
sentlig højere, men det forventes at elprisen vil falde over tid.  

 
Nedenstående tabeller er udarbejdet ift. at dække behovet i de 21 landsbyer. Selve Nyborg by er ikke 
medtaget i landsbyprojektet. De 21 landsbyer har i alt 9.455 beboer iflg. oplysninger fra Nyborg Kom-
mune, og dette har ud fra ovenstående forudsætninger resulteret i et totalt forbrug på 30.300.000 kWh, 
hvilket danner grundlag for nedenstående tabel: 
 

 

Tabel 5: Resultat tabel 

 

Ekstra udgifter fx ift. Kommunale krav 

Til den samlede anlægspris kan der så komme ekstra udgifter afhængig, hvilke krav kommunen stiller 
til anlægget. De ekstra udgifter er følgende: 

• Trådhegn  

• Beplantningsbælte 

• Grusvej 

• Græs- og urte beplantning 

• Jordbundsundersøgelse 

Der gøres opmærksom på, at disse hurtig kan udgøre en væsentlig del af projektsummen på især de 
mindre anlæg. Hvis projektet skal være økonomisk bæredygtigt, er det afgørende, at disse krav fjer-
nes, hvorfor de ikke prissat i beregningerne.  

 

Omkostninger for tilslutning til og udvidelse af distributionsnet: 

Der er ikke taget omkostninger med til tilslutningsafgift eller omkostninger, såfremt nettet skal udvides, 
da det ikke har været muligt at få oplyst disse krav af forsyningsselskabet jf. afsnit 14.1. Nettilslutning. 
En eventuelt påkrævet udvidelse af distributionsnettet pga. projektet, formodes dog at gøre projektet 
urentabelt.  

 

Økonomisk konsekvens af afstand fra distributionsnet: 

Hvis anlæggene skal være økonomisk bæredygtige, skal de være så tæt på distributionsnettet, det 
vil sige netstationerne /transformerne, som muligt. Der er derfor i beregninger antaget, at anlæggene 
placeres direkte opad eller i umiddelbar nærhed af de angivne netstationer. Den økonomiske konse-
kvens af afstand er pt uvis pga. Energinets arbejde med modernisering af tarifdesign, jf. afsnit 14.2.Til-
slutningsafgift og Energinets modernisering af tarifdesign 

 

Driftsomkostninger 

Ift. driftsomkostninger vil der være behov for almindeligt service og tilsyn af anlægget. Dette vil i de 
fleste tilfælde kunne tilkøbes af driftsorganisationen. Der vil ligeledes kunne tilkøbes overvågning af 
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anlægsproduktion. 

I solcelleanlæggets levetid (antaget 30 år) skal der tillægges en udskiftning af invertere. Samlet set 
vurderes det, at disse driftsomkostninger udgør ca. 1 % af anlægssummen årligt. Dertil kan komme 
ekstra udgifterne i at passe evt. beplantning, såfremt krav om hække fra kommune skal overholdes.  
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9. Finansieringsmetode og finansieringskilder 
 

Anpartshaverne kommer med en egenkapital på 20-80%, til etablering af de landsbybaserede anlæg. 
De forventede anpartsstørrelser er ca. 10.000 DK kr., hvilket afspejler en årlig produktion på ca. 8000 
kWh, som matcher en gennemsnitlig husstands årlige forbrug inkl. elbil. Anparterne er imidlertid ikke 
begrænset til dette beløb, og kan tilpasses anpartshavernes investeringsvillighed. 

Anpartshavernes indskudskapital kan ikke forventes at dække den fulde omkostning til etablering af 
de lokale solcelleanlæg, eftersom udgifterne forventes at udgøre mellem 1-45 mio i anlægsinveste-
ring eks. låneomkostninger, jf. Tabel 4 afsnit 8. 

Således vil en långiver stille den nødvendige lånekapital til rådighed svarende til de øvrige 20-80 pct. 
af etableringsomkostningerne. Lånet finansieret som udgangspunkt med den lavest mulige faste ren-
temarginal + CIBOR i op til 20 år. 

 

 

 

   Figur 5: Finansieringsmetode og finansieringskilder 

 

9.1. PPA 

Nyborg Kommune har mulighed for at indgå PPA med de forskellige landsbyer, der etablerer solcel-
leanlæg. En PPA (Power Purchase Agreements) er en langsigtede aftale om køb og salg af el. Kom-
munen vil dermed sikre, at en andel af kommunens elforbrug dækkes af lokalt produceret grøn el, og 
samtidig muliggøre en større anlægsstørrelse for de enkelte anlæg, hvilket vil medføre en forbedret 
anlægsøkonomi. En PPA med kommunen vil medføre større sikkerhed omkring den fremtidige om-
sætning, reducere udsving i omsætningen, hvilket kan gøre det mere attraktivt for landsbyen at etab-
lere et solcelleanlæg. PPA’en mellem landsbyen og kommunen skal indgås på markedsvilkår, og 
dermed ikke udgøre et subsidium fra kommunen til landsbyen.  
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10. Risikoanalyse 
 

Der er stor erfaring med at bygge solcelleanlæg og materialerne er gennemtestede over mange år, 
hvilket samlet giver en lav risiko i forhold til etablering og drift af solcelleanlægget. De væsentligste 
risikoelementer er forbundet med markedsprisen for el samt de politiske bestemte rammevilkår for 
solcelleanlæg. Der er ingen højrisiko elementer forbundet med etablering af solcelleanlæg. De væ-
sentligste risici er beskrevet i nedenstående risikoanalyse: 

 

 

Figur 6: Risikoanalyse 

 
 
 
     
 
 

Risiko-
nr. 

Risikobeskrivelse K S 
Risiko- 
niveau 

Risikohåndtering 

R1 Projektering 2 1 Medium 
Indkøb af totalentreprise samt via ”Lokal Strøm 
Samarbejdet” 

R2 Jordbundsforhold 1 1 Lav Tidlig indhentning af jordbundsundersøgelse 

R3 Materialer 1 1 Lav 
Indkøb af kvalitetsprodukter med standard 
garantier. 

R4 
Etablering / 
Godkendelser 

2 1 Lav Etablering via ”Lokal Strøm Samarbejdet”. 

R5 Drift 1 2 Lav 
Etablering af dataopsamling/overvågning samt 
driftssupport via ”Lokal Strøm Samarbejdet” 

R6 Elpris 2 2 Medium 
Etablering af PPA via ”Lokal Strøm Samarbejdet” 
kan indtægten stabiliseres. 

R7 
Ændrede 
rammevilkår 

2 2 Medium Skal vurderes løbende 

 

Tabel 6: Risikoanalyse  
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11. Replikations- og skaleringspotentialer 
 

Investeringskonceptet er meget robust ift. udvidelse. Forudsat af de enkelte projekter hænger sam-
men, er der høj skalerbarhed. Jo mere volumen, der kommer i projekterne, jo bedre vil projektøkono-
mien blive, og derfor kan en skalering til øvrige kommuner være hensigtsmæssig.  

Ud fra Danmarks Statistisk fås at der er i alt 1.236.489 personer, som bor i landsbyer mellem 200-
4.999 indbyggere. Derudover er der 685.057 personer i landdistrikterne. Såfremt projektet blev op-
skaleret ud fra Nyborg kommunes fordeling, ville resultatet på landsplan være som følger:  

 
 

 

 

 

   

Figur 7: Skalering af investeringskoncept 

 

 

 

Tabel 7: Opskalering 
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12. Placering af solcelleanlæg 
 

For at sikre målsætningen om lokal forankring, er det afgørende, at der skabes en lokal selvforståelse, 
om at være lokal producent af bæredygtig grøn strøm.  Derfor er det tiltænkt, at anlæggene skal 
placeres i nærheden af landsbyerne. Som enhver anden kommune i Danmark er Nyborg Kommune 
underlagt planlovgivning, og ligeledes skal placering af anlæg foretages under hensyn til den gæl-
dende kommuneplan.  

I nedenstående tabel er de restriktioner/krav fra planlov og kommuneplan oplistet: 

 

● Negativområder: ● Områder som kræver særlig godkendelse: 

Fredede fortidsminder Særlige landskabelige beskyttelsesområder (herregårde) 

Områder til fremtidig byudvikling Større sammenhængende landskabsområder 

Beskyttet natur efter naturbeskyttelseslo-
vens § 3 

Økologiske og potentielle økologiske forbindelser 

Strandbeskyttelseslinjen Potentielle naturområder 

Fortidsmindebeskyttelseslinjen Sø- og åbeskyttelseslinjer 

Natura2000-områder Skovbyggelinjer 

  Kirkebyggelinjer 

  Lavbundsarealer 

  Potentielle vådområder 

  Kystnærhedszonen 

  Særlige geologiske interesseområder 

  Kirkebeskyttelseszoner 

  Særlige kulturhistorisk beskyttede områder 

  Kulturmiljøområder 

  Arealreservationer til veje 

  

Afstand på minimum 100 m til boligområder i byzone, 
landsbyer og enkeltbeboelser i det åbne land. Afstanden kan fra-
viges ned til 25 m, hvis der er eksisterende tæt beplantning eller 
hvis der foreligger skriftlig accept fra ejeren. 

  Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO'er) 

   

Tabel 8: Bindinger i kommuneplan og planlov 

   

Etablering af solcelleanlæg vil i alle tilfælde kræve en kommunal godkendelse, da her vil skulle udar-
bejdes en ny lokalplan. Der arbejdes således med 3 kategorier af områder, når der skal findes en 
placering til de påtænkte anlæg: 

● Rød  = Negativområder. Her er det ikke tilladt, at opstille mindre markbaserede solcelleanlæg. 

● Gul  = Bindinger i kommuneplan eller planlov, som kræver en konkret vurdering 

● Grøn = Få eller ingen umiddelbare bindinger, men vil ligeledes kræve kommunal godkendelse 

På nedenstående kort, er de 3 områdekategorier visualiseret.  
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  Figur 8: Placering af solcelleanlæg i hht. plankrav 
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Af kortet ses det, at en stor del af Nyborg Kommune er underlagt særlige krav. Det vil kræve en 
konkret geografisk analyse af hvert lokalområde at udpege en specifik placering til et givent solcelle-
anlæg. Som kortet illustrerer, vil potentielle placeringer i mange tilfælde være underlagt en række 
kommunale bindinger. Hvis ambitionen om at udbygge VE i Nyborg Kommune herunder landsbyba-
serede solcelleanlæg, skal opfyldes, er det helt afgørende, at man i kommuneplanlægningen samt i 
den kommunale myndighedsgodkendelse lemper kravene til placering, og giver særlig tilladelse til 
anlæg placeret indenfor områder med særlige bindinger i kommuneplanen. Ellers vil anlæggene i 
praksis ikke blive etableret i et tilstrækkeligt omfang til at nå kommunens egne ambitioner. I tilfælde 
af barrierer, er det også væsentligt at kommunen stiller ressourcer til at anvise en gangbar vej til at 
overkomme disse barrierer. 

Som Bilag 4 illustrerer, kan der for hver landsby udarbejdes en GIS-analyse, hvor kommuneplankra-
vene vægtes.   
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13. Klima og miljømæssige effekter 
 

Etablering af landsbybaserede solcelleanlæg vil øge andelen af produktionen af vedvarende energi i 
kommunen. Med en forventet dækning af ca. 100 pct. af husholdningernes forbrug i kommunens 
mindre byer og landsbyer forventes anlæggene at kunne producere 30 mio. kWh strøm årligt. Antages 
denne produktion at fortrænge en tilsvarende mængde strøm fra nettet, vil det reducere udledningen 
med 14.000 ton CO2 årligt (jf. afsnit 4.1).  

Etableringen af markbaserede solcelleanlæg kan yderligere have en række såkaldte non-energy be-
nefits. 

Solcellepaneler, montagesystem, vekselrettere og nedgravede kabler afgiver ikke særlige stoffer og 
der er dermed ingen udledte negative miljømæssige effekter fra et solcelleanlæg. Dertil kommer at 
solcellepanelerne har en smudsafvisende overflade og dermed selvrensende, og der er derfor behov 
for afvaskning med hverken sæbe eller kemikalier.  

Da markanlæg har en forventet levetid på 30-40 år, kan anlægget således også have en grundvands-
beskyttende effekt, da der ikke forventes nedsivning af miljøskadelige stoffer fra arealet i denne peri-
ode.   

Hvis panelerne placeres i en given højde, kan der med fordel etableres mindre beplantning i form af 
urter, blomster og buske, som giver mulighed for faunapassager. Da panelerne ikke må dækkes af 
beplantning, kan arealet benyttes til fårehold el. lign, som naturligt holder vegetationen nede.  

 

 

Kilde: PlanEnergi 

 

Ligeledes kan der etableres grønne stier, bistader etc. efter ønske Ved etablering af et solcelleanlæg 
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på tidligere landbrugsjord hvor området beplantes med græs el. lign. øges CO2-indholdet i jorden, 
hvilket medfører et carbon sink. Græs og blomsterplanter ved såning eller naturlig tilgroning medfører 
at biodiversitet målt ud fra biomasse og antallet af arter i jorden stiger. En stigende andel af makro- 
og mikroorganismer vil give gunstige forhold for dyrelivet over jorden. Dyrelivet over jorden og biodi-
versiteten i området kan ligeledes fremmes ved tiltag som etablering af vandhuller, kvasbunker, bil-
lebanker mv. 

I bl.a. Brenderup er et mindre markanlæg blevet placeret på en tidligere industrigrund, som kommu-
nen ejede. Solcelleanlæg kan således placeres på arealer, som evt. er forurenede, eller hvor der ikke 
er planer for anden anvendelse, og hvor jorden derfor kan rekvireres billigere. 

Derudover kan det anbefales at placere solcelleanlægget i områder, hvor anvendelse og udbytte af 
arealet er ustabilt. Det kan være arealer, hvor klimaudfordringer gør jorden mindre rentabel, eksem-
pelvis hvis området i perioder påvirkes af vand, kulde eller tørke, som går ud over høstudbyttet. 

   

13.1. Et miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtigt koncept 

Ovenstående investeringskoncept anviser en vej til en bæredygtig elproduktion, hvori både miljø-
mæssig, økonomisk og social bæredygtighed er indtægt.  

Den miljømæssige bæredygtighed er afspejlet i flere dele af projektet. Først og fremmest øges ande-
len af CO2-neutral energiproduktion i kommune med udbygningen af mindre landsbybaserede sol-
celleanlæg. For det andet kan gældende planlovning indarbejdes ift. placering af anlæggene, således 
at der tages hensyn til fredninger, §3-områder, beskyttelseslinjer, boringsnære beskyttelsesområder 
(BNBO) o.lign. for at sikre mindst mulig negativ miljøpåvirkning eller endda naturgenopretning som 
afledt effekt.  

Den økonomiske bæredygtighed opnås ved at skabe et projekt, som tilstræber den bedst mulige 
økonomi for de borgere, som deltager i projektet. Risikoen for økonomisk tab, er således lille, og 
rentabiliteten skal for hvert anlæg maksimeres mest muligt ved at fjerne unødige omkostninger. Her 
er det imidlertid væsentligt at påpege, at den primære målsætning med investeringskonceptet er at 
øge andelen af vedvarende energi på en måde som samtidig sikrer tilslutning og opbakning i lokal-
befolkningen med særligt fokus på Nyborg Kommunes landsbyer. Denne præmis er medregnet i in-
vesteringskonceptet.  

Den sociale bæredygtighed er som nævnt ovenfor en væsentlig præmis, idet investeringskonceptet 
imødekommer lokalbefolkningens interesser i den grønne omstilling, og i højest mulig grad sikrer lokal 
indflydelse og (med)ejerskab. Ligeledes muliggør investeringskonceptet, at borgere med begrænset 
investeringskapital kan indgå i projektet.  
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14. Kapacitet i distributionsnettet 
 
 
Kapaciteten i distributionsnettet kan ses på nedenstående kapacitetskort. 
 

 
Figur 9: Udsnit af kapacitetsfordelingen i Nyborg Kommune fra Kapacitetskortet.dk 

 
På kapacitetskortet vises den ledige kapacitet i elnettet med intervaller på 20 MW. I Nyborg by og 
omegn angiver den lysere grønne farve at der ikke er ledig kapacitet i elnettet. For resten af kommunen 
angiver den mørkere grønne farve, at der 20-40 MW ledig kapacitet i distributionsnettet. Det har været 
forespurgt hos Energinet at få konkretiseret den ledige kapacitet yderligere, men det har ikke været 
muligt.  
 
Ifølge energiplanlæggere i Vores Elnet bliver distributionsnettet løbende udbygget i takt med den 
større og større elektrificering, der sker i samfundet. Der vil derfor også skulle indgås en nærmere 
dialog med Vores Elnet ift. behov for udbygning, såfremt der opsættes større solcelleanlæg op i nær-
heden af Nyborg by. 
 
For nuværende vil den oplyste kapacitet i Nyborg by og omegn være for lille til projektet, mens de 2-
40 MW for resten af kommunen vil være på grænsen, da totalstørrelsen for alle landsby solcelleanlæg 
vil være ca. 32 MW. Der vil dog være rigelig kapacitet til de første mange anlæg.  
 
Ift. kapaciteten i transmissionsnettet, som hører under Energinet, ses også på kapacitetskortet at den 
nærmeste transmissionsstation har en ledig kapacitet på 60 MW og forventes udbygget yderligere 
indenfor 5 år: 
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Figur 10: Udsnit af transmissionsnettet på Østfyn fra Kapacitetskortet 

 

14.1. Nettilslutning 

Nyborg Kommune forsynes via distributionsselskabet Vores Elnet, hvis primære opgave er at drifts-
overvåge, vedligeholde og udbygge elforsyningsnettet på størstedelen af Fyn. 

Ift. net-tilslutning af et solcelleanlæg til distributionsnettet er den overoverordnede net-tilslutningspro-
ces beskrevet således af Energinet (jf. kapacitetskortet): 

Nettilslutningsprocessen starter altid med, at anlægsejer henvender sig til det relevante netselskab. I 
Nyborg Kommunes vil dette det meste af kommunen være Vores Elnet, mens den nordligste del 
dækkes af Ravdex (se kort nedenfor): 

 

Figur 11: Udsnit af hele Nyborg Kommune fra Vores Elnets ledningsoplysninger 
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Netselskabet sikrer det videre forløb, som enten er en fortsættelse i eget selskab eller en aktivering 
af processen i Energinet. Forløbet afhænger af, hvilket spændingsniveau tilslutningen skal etableres 
på, men vil for dette projekts vedkommende størrelsesmæssigt kun omhandle distributionsniveau.  

Nedenstående figur viser forløbet og er hentet fra kapacitetskortet: 

 

 

Figur 12: Fremvisning af processen for nettilslutning fra Kapacitetskortet 

 
Vores elnet (link) har detaljerede oplysninger om ledningsnettet, som vil skulle tilgås i projekteringen 
af hvert enkelt solcelleanlæg. Da størrelsen på de planlagte solcelleanlæg maksimalt vil være 9 MW, 
vil kabelstørrelsen på 10 kV formentlig være tilstrækkeligt ift. tilslutning. Kabelstørrelse og netstationer 
er de mest relevante parametre ift. placering af anlæg, da netstationen gerne skal være så tæt på 
anlægget så muligt for at begrænse økonomien til kabeltræk, samt evt. tab i kabeltræk 
 
Nedenstående kort er et eksempel på de kabeloplysninger som forefindes hos Vores Elnet:  
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Figur 13: Detaljeret udsnit fra Vores Elnet ledningsoplysninger 

  

14.2. Tilslutningsafgift og Energinets modernisering af tarifdesign 

Der er for nuværende ingen tilslutningsafgift, da en overgangsordning betaler netselskabets omkost-
ninger til nettilslutningen (Kilde: Vores Elnet). Den bliver dog allerede ændret i 2023, men tarifdesignet 
er indtil videre ukendt, da lovgivningen ikke er på plads. Netselskabet har heller ikke kunne oplyse 
om den nye prisstruktur.  

Aktuelt indregnes elsystemets faste omkostninger i en gennemsnitstarif for transport, som er ens for 
alle. Elforbrugernes aktivitet og behov er ikke ens. Fx lægger elforbrugere med en stor maksimaleffekt 
beslag på mere kapacitet og driver derved flere omkostninger end elforbrugere med lav maksimalef-
fekt. Tarifmodellen i dag belønner heller ikke, at elforbruget er fleksibelt, når elsystemet har behov for 
det.  

Elforsyningsloven og Elmarkedsforordningen opstiller en række principper for, hvordan eltariffer kan 
udformes. Disse principper vil Energinet lægge til grund for udviklingen af ændringerne, som forven-
tes at træde i kraft pr. 2023. Det drejer sig blandt andet om at tariferingen skal:  

1) Ske efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier for, hvilke omkostninger de en-
kelte køberkategorier giver anledning til  

2) Tilvejebringe passende incitamenter på kort og lang sigt til at sikre et effektivt el -system  
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3) være transparent og forståelig.  

 

Herudover skal ændringer af tarifdesignet kunne implementeres i de opkrævningssystemer, der ek-
sisterer eller som kan udvikles hertil. Målet er at udvikle en tarifmodel, der i højere grad afspejler 
omkostningerne for rådighed og brug af nettet samt belønner forbrugerne for den fleksibilitet, som de 
vil udvise, og samtidig sikrer fortsat betaling til drift og udvikling af det kollektive elnet samt til de 
ydelser, der bidrager til at opretholde forsyningssikkerheden. 

Konklusionen er således, at den nødvendige infrastruktur forefindes de fleste steder, men der mang-
ler kapacitet i transmission ved Nyborg by og omegn.  

På nuværende tidspunkt er det økonomisk mest bæredygtigt at placere anlæggene så tæt på trans-
formerstationer som muligt. Der er transformerstationer i alle landsbyer. Forventet ny lovgivning vil 
dog med stor sandsynlighed ændre de økonomiske forhold, og derfor kan denne anbefaling vise sig, 
ikke at være den mest fordelagtige, når anlæggene skal etableres i praksis (Kilde: Lundgrens, se 
Bilag 2).  

 

 

Figur 14: Placering af netstationer 

 

Når et givent anlæg skal placeres nær en landsby, vil man derfor i hvert enkelt tilfælde skulle sam-
menholde de kommunale bindinger med netstationernes placeringer, og ikke mindst være opmærk-
som på, hvorvidt lovgivningen er ændret således, at afstandsbindingen til netstationen er ligegyldig 
pga. den ændrede udgiftspraksis.  
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15. Investeringsplan 
 

15.1. Behov for teknisk assistance 

 Se punkt 3 i nedenstående arbejdsplan 

 

15.2. Arbejdsplan 

 

1. Basiskoncept  

Der er udviklet et overordnet koncept, hvis struktur består af velkendte juridiske størrelser, og 
hvor der grundlæggende er økonomi i de enkelte anlæg, om end presset, som potentielt kan 
hænge sammen med et markedskonformt renteniveau til långiver og en langsigtet attraktivt risi-
kojusteret afkast til de anpartsejere, der med deres investering i ejerandele i de enkelt landsby 
ApS udgør den risikovillige egenkapital. 

 

2. Markedsdialog  

Der skal nu foretages en præsentation af koncept for 3-5 landsbyer med henblik på at tilpasse 
koncept til de ønsker som de potentielle anpartsinvestorer måtte have, hvis det er muligt. 

 

3. Jura og revision 

Sideløbende med fase 2 skal der findes midler (ca. 300-400.000 kr.) til yderligere projektudvikling, 
herunder ikke mindst juridisk og revisionsmæssig afdækning af hvordan konceptet optimalt 
skrues sammen i lyset af den markedsdialog, som er fuldført i fase 2. 

 

4. Templates og aftaler 

Resulterer fase 2-3 i konkrete pilotprojekter udarbejdes templates for hele aftalestrukturen – her-
under mellem private långivere, ApS, långiver og K/S selskab. Det vurderes at ca. 200-300.000 
vil være et tilstrækkeligt budget til at sikre velfungerende templates der kan benyttes i hovedpar-
ten af projekterne. En mindre del af disse midler kan eventuelt indgå som en del af økonomien i 
de første pilotprojekter 

 

5. Tre pilotprojekter 

De 3 første potentielle pilotprojekter vil, med forbehold for PKA’s endelige godkendelse, kunne 
finansieres med midler fra den allerede etablerede grønne fond; SustainSolutions K/S. Der vil 
givet være andre muligheder der bør undersøges (herunder lokale banker). Projekter som disse 
er dog indenfor SustainSolutions K/S scope, hvorfor fonden, hvis projektfinansiering skal afvikles 
inden udgangen af 2030, i kombination med f.eks. Danmarks Grønne Investeringsfond, vil kunne 
tilbyde et 20-årigt lån med fast rente og dermed skabe tryghed omkring de første projekter. 

   

6. Etablering af fond 

Efter etablering af de første 3 pilotprojekter og parallel og konstruktiv markedsdialog med i hvert 
fald 10-15 yderligere potentielle projekter, med en samlet investeringssum på ikke under 100 mio. 
kr., vil grundlaget være skabt for at etablere en fond hvis investeringsunivers er målrettet lokale 
solcelleanlæg med ansvarlig privat anpartskapital.  
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I nedenstående tabel er arbejdsplanen uddybet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Investering-
strin 

Beskrivelse af  

investeringstrin 

Forventet 
startdato 

Forventet 
slutdato 

Hovedresultat Ansvarlig aktør 
(inkl. grad af 

kommitment) 

1 Basis- 

koncept 

Udvikling af kon-

cept der kan ud-

brede lokale sol-

celleanlæg med 

lokalt og privat 

ejerskab. 

15.10.2021 28.02.2021 Et koncept som 

principielt hæn-

ger sammen ju-

ridisk og økono-

misk. 

SustainSolutions 

ApS 

Nyborg kommune 

2 Markeds- 

dialog 

Præsentation af 

koncept for 3-5 

landsbyer. 

01.04.2022 30.06.2022 Tilpasning af 

koncept til de 

ønsker vi møder 

hvis muligt. 

SustainSolutions 

ApS 

Nyborg kommune 

3 Jura og 

revision II 

Juridisk og revisi-

onsmæssig af-

dækning af alle 

detaljer i koncep-

tet. 

01.06.2022 31.08.2022 Vi har de infor-

mationer vi skal 

bruge til at udar-

bejde kontrakt-

templates. 

SustainSolutions 

ApS 

Lundgrens 

4 Templates 

for aftaler 

Udarbejdes tem-

plates for hele af-

talestrukturen 

01.07.2022 31.09.2022 Færdige templa-

tes der kan be-

nyttes I hele lan-

det 

SustainSolutions 

ApS 

Lundgrens 

5 3 Pilot- 

projekter 

Dialog og projekt-

udvikling af de før-

ste 3 projekter 

01.11.2022 30.06.2023 3 operationelle 

projekter 

SustainSolutions 

ApS 

6 Etablering af 

fond  

Dialog og forhand-

linger med poten-

tielle långivere til 

en fond.  

01.05.2023 30.11.2023 Etableret fond 

med minimum 

200 mio. Kr der 

kan lånes ud til 

lokale ApS sol-

celle 

SustainSolutions 

ApS 

Her vil det være 

vores forventning 

at långiver (f.eks. 

pensionskasse) vil 

kunderne bidrage 

til at løfte etable-

ringsomkostnin-

gerne. 

Tabel 9: Investeringsplan 
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Kontaktoplysninger: 
 

 

Sustain 

Bragesgade 8 B 

2200 København N 

 

Email: info@sustain.dk 

Telefon: +45 72 20 08 66 


