
For det første, så skiftede vi taget fordi det virkelig trængte til at blive 
skiftet. Samtidigt har vi en grøn strategi, der byder os at kigge på løs-
ninger, der kan bidrage til bæredygtighed og den grønne dagsorden. 
Som forsyning har vi en meget stor rolle at spille for at rykke på netop 
det grønne. Derfor undersøgte vi muligheden for at lave et solcelletag, 
hvor solcellerne udgør selve taget.
Det kostede mere end et almindeligt tag, men til gengæld fik vi den 
effekt ud af det, at taget dækker hele Varmecentral Sydtoftens
 samlede elforbrug per år. Og mere til. 
GEV Varme bruger årligt ca. 22.000 kWh på Sydtoften og det nye sol-
celletag kan producere ca. 37.000 kWh årligt. For nuværende betyder 
det, at vi kan sælge det overskydende el til elnettet, hvilket er fint, 
men over tid vil det give endnu bedre løsninger.

Vi kan nemlig i fremtiden bruge strømmen til de POP’s der skal bruges 
til fibernettet på samme adresse, ligesom vi får mulighed for at 
installere et batteri, der kan lagre strømmen. Det batteri kan så spille 
ind, når der ikke er sol nok, så vi bruger gratis strøm først. Ikke mindst, 
så kan vi bruge det til at skabe kapacitet på matriklen til at installere 
en ladestander til elbiler. Den dencentrale produktion understøtter 
elektriciferingen og begrænse mængden af nye elkabler i fremtiden.

Dermed forventer vi selvfølgelig også at investeringen vil kunne 
betale sig hjem over tid ved at spare på elforbruget og samle flere 
løsninger på tværs af forsyninger ved varmecentral Sydtoften.

Arbejdet med solcelletaget blev afsluttet i maj måned 2021. 

I slutningen af januar 2021 startede vi 
udskiftningen af det gamle tag på 
Varmecentral Sydtoften. 
I stedet for at skifte til et almindeligt, og  
umiddelbart billigere, tag, så blev det et 
eksempel på, at vi skal tænke i helheder 
og have fokus på grønnere løsninger. Når 
vi kobler flere ting sammen, giver det 
nemlig en værdifuld synergieffekt.
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