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Bakgrund
Kommunkontoret har remitterat rubricerad skrivelse till LKF för yttrande. I motionen
föreslår Jesper Sahlen (V) med flera att en solkommunstrategi tas fram, i samverkan
mellan kommunen och de kommunala bolagen, med målsättningen att solceller senast
2026 ska installeras på samtliga kommunala tak där det inte är olämpligt ur estetisk
eller kulturarvsbevarande synpunkt.

LKFs yttrande
Att skapa ett bättre Lund är ett övergripande mål för LKF. En del i detta är vårt
kontinuerliga arbete att minimera klimatpåverkan genom fossilbränslefrihet och
minimerad primärenergianvändning. Detta gör vi genom att energieffektivisera i
befintlig bebyggelse, att bygga energisnålt samt att öka egen produktion av förnybar
energi. Vårt mål för solceller under perioden 2018-2020 är att öka installerad effekt för
solceller med 80%, till 1 700 kW (2017: 940 kW) Detta mål kommer vi att nå. Vi tar till
vara på ytan på våra tak och installerar solceller i stor omfattning, både i nyproduktion
och på befintliga tak.

Exempel på åtgärder:
•

Vi har byggt en av Sveriges största solcellsanläggningar på 22 bostadstak på
kv Rådhusrätten, Magistratsvägen i Lund. 5 500 m2 solceller med en toppeffekt
på 800 kW som producerar ca 780 000 kWh solel per år. (motsvarar ca 270
lägenheters årsförbrukning av hushållsel).

•

Vi installerar solceller, efter lämplighetsprövning, i nyproduktion av
flerbostadshus samt i ombyggnadsprojekt som t ex på Linero.

•

I vårt spjutspetsprojekt Xplorion finns det solceller på i stort sett hela takytan
som tillsammans med en smart batterilösning producerar el till både fastighetsel
och hushållsel. Hyresgästerna betalar för sin del av förbrukningen av solel till
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