
 

Solcelle-Dagen – Hvordan er mulighederne for 

at opsætte solceller i den almene sektor? 

Kom og hør mere om status på solceller i den 

almene sektor, hvor vi tager pulsen på konkrete 

projekter hos dine kollegaer både i forhold til 

projektering, etablering og drift af solceller. Vi tager 

også en status på Landsbyggefondens 

forsøgspuljeprojekter, og sidst, men ikke mindst, 

hvad kan vi med de nye regler i EU's VE-direktiv? 

Vi har inviteret en række af jeres kollegaer til at 

fortælle, hvordan de arbejder med solcelleprojekter 

og hvilke muligheder og udfordringer de møder, så vi 

vil kortsagt bruge dagen på at tale om, hvad der går 

godt og hvor det går galt? Og hvad der skal til, for at 

vi ikke laver de samme fejl igen og igen?  

Vi glæder os til at se dig!   

DAGENS PROGRAM 

… Ind ad døren – morgenbrød og kaffe 

1. Velkomst og politisk status på 

energifællesskaber samt status på solceller i 

den almene sektor v/ Mikkel Jungshoved, 

BLs DriftsNet 

2. Vejen til solcelleprojektet i Lundtoftegade v/ 

Jan Cronqvist, KAB 

3. Er solceller vejen frem i DAB? v/ Lars Gissel 

DAB 

4. Frokost 

5. Solceller til tæt/lav byggeri med hoved/bi-
måler v/Martin Elkjær, Navitas og 
Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg 

6. Status på Landsbyggefondens projekter i 

Energipotalen.dk v/ Steen Gravenslund 

Olesen, COWI 

7. Workshop og kaffe - Muligheder og barrierer 

med solceller v/ Mikkel Jungshoved 

8. Opsamling og tak for i dag 

 

PRAKTSKE OPLYSNINGER 

Arrangementet afholdes torsdag d. 16. december kl. 

10-15:30 i Boligselskabernes Hus. Studiestræde 50, 

1554 København V. Deltagelse koster 300 kr. Du 

tilmelder dig  HER! 

AKTUELT FRA DRIFTSNET.DK 

DriftsNet har sin egen hjemmeside. Hold dig 

opdateret om arrangementer, nyheder, værktøjer og 

meget mere på: driftsnet.dk    

SPØRGSMÅL 

Har du spørgsmål, kan du kontakte:  

Mikkel Jungshoved på tlf.: 3376 2028 // mju@bl.dk   

Og vedrørende tilmelding mv. kontakt Kirsten Jepsen 

på mail: kje@bl.dk 
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