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Lokalplaner og solceller i Albertslund 



Solceller og lokalplaner 

• Ingen byggetilladelse på enfamilie-, tofamilie- 

eller rækkehuse.  

• Men lokalplanen skal altid overholdes 

• http://www.albertslund.dk/lokalplan  

http://www.albertslund.dk/lokalplan
http://www.albertslund.dk/lokalplan


Albertslund Kommunens vurdering af 

solceller 

• Naturstyrelsens notat om opsætning af 

solfangere/solcelleanlæg 

– En del af tagmaterialet 

– Blankt og reflekterende 

 



Lokalplantilæggene 

• Formålsparagrafferne  

• Bebyggelsens ydre fremtræden: 

– Kompetancenormer 

– Bestemte tagmateriale 

– Blankt og reflekterende tagmateriale  

– Helhedspræg 



Lokalplantillæg og bemyndigelse 

• Kommunalbestyrelsen besluttede: 

– 16 lokalplantillæg 

– Bemyndigede Miljø- og Teknikforvaltningen 



Lokalplantillæggene 

• 1 Runde vedtaget og bekendtgøres i løbet af 

december 
– Den Østrigske Villaby, Trippendalsparken, Poppelhusene 

og Elmehusene 

• 2 Runde i høring indtil 17 december 
– Egelundscentret, Butikker på Egelundsvej, Sportsplads – 

Albertslund Syd, Område ved Roskildevej og Lindeallé, 

Første afsnit af Herstedlund og Mölndalsparken  

• 3 Runde i høring indtil 28 januar 
– Føtex, Kanalgaden og Kanaltorvet, Ejendom ved 

Hedemarksvej og Snebærhaven 





Lokalplantillæggene 

I delområderne A, B1 og B2 må blankt og 
reflekterende tagmateriale, så som 
solenergianlæg, kun anvendes, hvis det kan ske 
uden genevirkninger for omgivelserne. Hele 
tagflader kan begrønnes. 

 

    Snebærhaven 



Områder af særlige arkitektonisk interesse 

 

• Herstedvester Landsby 

• Herstedøster Landsby 

• Risby Landsby 

• Vridsløselille Landsby 

• Opstandelses Kirken 

• Scenetårnet 



Områder af særlige arkitektoniske hensyn 

• Herstedvester og Vridsløselille: Har haft flere 

dispensations ansøgninger 

• Herstedøster: ”Ved etablering af solfangere 

skal anlægget så vidt muligt placeres ude af 

syne fra sti, vej og andre offentligt tilgængelige 

arealer” § 7.8 



Dispensation 

 



Dispensationsansøgning 

- Et kort som viser hvor på 

taget solcellerne placeres 

www.krak.dk 

www.kort.albertslund.dk  

 

- En kort beskrivelse af det 

ønskede anlæg 

- antal kvadratmeter, hvor 

på taget det skal 

monteres, hvilken farve, 

behandlet med 

antirefleks osv. 

 

http://www.krak.dk/
http://www.kort.albertslund.dk/


Dispensationsansøgning 

Albertslund Kommune 

Miljø- og Teknikforvaltningen 

Nordmarks Allé 

2620 Albertslund 

 

 

MTF@albertslund.dk  

Albertslund Kommune 

Miljø- og Teknikforvaltningen 

Att.: Mads Skov Lehmann 

Nordmarks Allé 

2620 Albertslund 

 

mads.lehmann@albertslund.dk  

mailto:MTF@albertslund.dk
mailto:Mads.lehmann@albertslund.dk
mailto:Mads.lehmann@albertslund.dk


Dispensationsansøgning 

• Nabohøring i 14 dage 

• Efter høring: 

– I områder af særlig arkitektonisk interesse: 

politisk behandles i Miljø- og Planudvalget, 

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

– Miljø- og Teknik forvaltningen bemyndiget til at 

vurderer om der skal gives dispensation 



Efter etablering af solcelleanlæg 

• Ejers ansvar at indberette solcellerne til BBR-

registret 

• Kontakt byggesag@albertslund.dk med 

oplysninger om: 
– Etablerings år 

– Fabrikat/type 

– Arealet af anlægget 

– Effekten i kilowatt peak  

mailto:byggesag@albertslund.dk


Personligt præg 


