
SIDE 1

ER JERES KOMMUNALE 
SOLCELLEANLÆG LOVLIGT?  

Mange kommuner har i de senere år opført solcelleanlæg, f.eks. på kommunale bygninger. 
Baggrunden er typisk et ønske om at bidrage til et bedre miljø ved at fremme udbredelsen af 
alternative energikilder. Opførelsen af solcelleanlæg er imidlertid sket inden for en retlig ramme, 
hvor der er et komplekst samspil mellem forskellige reguleringer.  

Energistyrelsen har nu bedt Statsforvaltningen om at sikre, at de kommunale solcelleanlæg, 
som ikke har opnået undtagelse fra elforsyningslovens krav om selskabsmæssig udskillelse af 
anlægget, bliver lovliggjort.

En kommune kan lovligøre sine solcelleanlæg ved at udskille anlæggene i et selskab med 
begrænset ansvar eller ved at sælge anlæggene.

HVORDAN GØR MAN, HVIS MAN ØNSKER AT BEHOLDE SIT 
SOLCELLEANLÆG? 

Solcelleanlæggene skal udskilles i et selskab med begrænset ansvar, f.eks. et aktieselskab eller et 
anpartsselskab. Kommunen bliver eneejer af selskabet. 

Flere solcelleanlæg kan placeres i samme selskab, uanset at anlæggene er beliggende på 
forskellige adresser. Det er altså kun nødvendigt at etablere ét selskab.

HVORDAN GØR MAN, HVIS MAN ØNSKER AT SÆLGE SIT 
SOLCELLEANLÆG? 

Som alternativ til en selskabsmæssig udskillelse af kommunens solcelleanlæg kan det overvejes 
at sælge dem til tredjemand, idet der herved også vil ske en lovliggørelse af situationen. Det 
skal i den forbindelse overvejes om solcelleanlæggene kan blive siddende på de kommunale 
bygninger, eller om de skal afmonteres. Hvis et anlæg, der sælges til en tredjemand, forbliver 
monteret på den kommunale bygning skal der indgås en aftale mellem parterne om vilkårene 
herfor.
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Hos Horten arbejder vi hver dag hårdt for at give vores klienter en fordel inden 
for deres områder. Det kræver mod at tage stilling – og at sige det ligeud. Men 
vi tør udfordre det, som andre tager for givet. Vi stiller spørgsmål, deler viden 
og går forrest – særligt i sektorer, der er præget af intensiv lovregulering og 
hastig udvikling. Horten er en ledende juridisk rådgiver, og vi bruger vores solide 
erfaring til at skabe bedre muligheder og resultater for danske og udenlandske 
virksomheder, kommuner og andre offentlige myndigheder.

SIDE 2

KONTAKT

HVAD ER KONSEKVENSERNE VED AT HHV. SELSKABSGØRE ELLER 
SÆLGE SIT SOLCELLEANLÆG?  

Hvis kommunen udskiller solcelleanlægget i et selskab… 
Når solcelleanlæggene er selskabsmæssigt udskilt, skal der betales elafgift og PSO-afgift for det 
fulde elforbrug, herunder den del af elforbruget som stammer fra solcelleanlæggene. Muligheden 
for den såkaldte nettoafregning forsvinder dermed.

Hvis kommunen ønsker selv at anvende den el, der produceres på solcelleanlæggene, skal 
kommunen derfor købe denne el af selskabet til markedspris.

Hvis selskabet optjener et overskud på salg af el til kommunen eller til nettet, vil et sådant 
overskud være omfattet af modregningsreglerne i elforsyningsloven. Udlodning af et sådant 
overskud i selskabet til kommunen vil derfor udløse modregning i kommunens bloktilskud efter 
”60/40-reglerne”. 

Hvis kommunen i stedet sælger anlægget… 
Et salg af solcelleanlægget vil som udgangspunkt udløse modregning i kommunens bloktilskud 
af det fulde vederlag, som kommunen modtager ved salget.


