
Mål og vilkår for solenergi hos os 
Ydre vilkår presser os til at tage solenergi op.  

Vi har opstillet nogle målsætninger for vores kvarter, samt skitseret en tidsplan 
 
 
 

Ydre vilkår og nogle generelle trends i tiden  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muligheder

•Tagene er 100 år 
og skal udskiftes

•Solcellepriser falder

•Nye energikilder udvikles

•Nye teknologier 
findes på markedet
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Trusler

•Global opvarmning
pga. CO2

•Stigende olie-
og el-priser

•Terrorhandlinger

•Handelskrige

Holdninger

•Etisk bevidsthed i politik

•Lovkrav om boligers 
energiforbrug

•Beskatning og tilskud

•Skønhed, ro og tid
efterstræbes af alle

€
§

Muligheder

•Tagene er 100 år 
og skal udskiftes

•Solcellepriser falder

•Nye energikilder udvikles

•Nye teknologier 
findes på markedet

CO2

Sv
an

em
øl

le
-

væ
rk

et
Sv

an
em

øl
le

-
væ

rk
et

Trusler

•Global opvarmning
pga. CO2

•Stigende olie-
og el-priser

•Terrorhandlinger

•Handelskrige

Holdninger

•Etisk bevidsthed i politik

•Lovkrav om boligers 
energiforbrug

•Beskatning og tilskud

•Skønhed, ro og tid
efterstræbes af alle

€
§

 
 
 

 
Vores vision 
Projektet om solenergi i Strandvejskvarte-
ret har som ledestjerne eller vision at: 
 

Kvarteret forsynes med bæredygtig energi 
 
Målsætninger 
Denne vision kan udmøntes i følgende 
målsætninger: 
 
Innovation 
• Fremtidssikring og selvforsyning 
• Solenergi indlagt ligesom el, vand, klo-

ak, fjernvarme mm 
• Tidssvarende løsning til vores tage. 
 
Traditionsrige kvaliteter 
• Boligområde med æstetisk lokalmiljø 
• Sunde boliger 
• God husejerøkonomi på langt sigt 
• Fælles regler og modeller, så vi undgår 

jungleloven på facaderne. 
 
Samfundssyn 
• Moralsk adfærd mht. forurening og res-

sourceforbrug 
• God nationaløkonomi på langt sigt 
• Løsning for alle byggeforeningshuse i 

København 
• Løsning for alle skifertage i Danmark. 
 

Aktiviteter og tidsplan 
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