
Er du også til (andels)solceller!? 
 

 

Har du ikke mulighed for at sætte solceller på dit eget tag, men er interesseret i 

at få solceller alligevel, så er her en god mulighed for at komme med på solcelle-

bølgen. 

 

Vestegnens Vedvarende Elværk (VVE) er et solcellelaug, der er blevet til i 

samarbejde mellem Miljø- og Energicenteret i Høje Taastrup og Agenda Center 

Albertslund  – og lauget har store ambitioner med solenergi. VVE har en aftale med 

en bygningsejer i Fabriksparken om at opsætte et solcelleanlæg, der kan producere 

350.000 kWh årligt. Anlægget bliver udstykket i 800 andele - og du kan blive 

andelshaver! Det er på helt samme måde som i et vindmøllelaug. 

 

For 100 kr. kan du forhåndstegne en andel, og dermed opnå retten til at købe den. Du 

kan også reservere flere, hvis du vil det, men inden du kan købe dem, er der to ting, 

der skal falde på plads. Dels skal EU godkend den ordning, der sikrer en fornuftig 

pris for den strøm, som solcelleanlægget producerer. Dels skal solcellelauget med i 

den pulje af solcelleanlæg, der får den forhøjede støtte. Begge dele skulle være på 

trapperne, og så vil dem der har reserveret, kunne gå videre og købe deres andel(e). 

 

En andel i solcellelauget kommer til at koste knap 5.000 kr., og den vil være tjent 

hjem efter 10 år. Hvad der så sker derefter afhænger af el-prisen til den tid. Man skal 

ikke regne med at tjene styrtende med penge på en andel, men mindre kan også gøre 

det, og under alle omstændigheder, vil du være med til at omstille fra olie, kul og gas 

til vedvarende energi – oven i købet lokalt produceret! Og det er jo ikke så ringe 

endda   

 

Du kan læse mere om Vestegnens Vedvarende Elværk og forhåndstegne andele på 

www.vve.dk 

 

 

Med venlig hilsen 

Agenda Center Albertslund 

www.agendacenter.dk 

”For et bæredygtigt Albertslund!” 

http://www.vve.dk/
http://www.agendacenter.dk/

