
Kommuner investerer i stigende grad i vedvarende energiproduktionsanlæg som 
f.eks. vindmøller og solcelleanlæg med henblik på at reducere deres CO

2
-udslip. I 

denne artikel skitserer vi de overordnede juridiske rammer for kommunernes 
investering i elproduktionsanlæg baseret på vedvarende energi.

HJEMMELSGRUNDLAGET
Somvibl.a.skrevomienartikelidet
senestenummerafRet&Indsigtfølger
detafkommunalfuldmagtsreglerne,at
kommunerikkemådriveerhvervs
virksomhed,medmindredererlov
hjemmeltildet.Ensådanlovhjemmel
findesielforsyningslovenforsåvidt
angårelforsyningsvirksomhed.

Detfølgerafelforsyningslovens§4,
stk.1,2.,atkommunerkandeltagei
aktivitetervedrørendeproduktion,
transport,handelogleveringafel,når 
dette sker igennem selskaber med 
begrænset ansvar.Bestemmelsengiver
hjemmeltil,atkommunaltejede
selskaberkanetablereogejeanlæg,
somproducererelektricitet.Dette
gælderogsåelektricitetbaseretpå
vedvarendeenergi(VEelektricitet)
somf.eks.vindmøllerogsolcelleanlæg.
Dererikkehjemmeltil,atkommunerne
selvetablererogejerelproduktions
anlæggenedirekte.Ejerskabetskalske
gennemetselskab.

KAN KOMMUNER INVESTERE 
I VINDMØLLER MV. UDEN FOR 
KOMMUNEGRÆNSEN?
Detkanfornoglekommunervære for 
svært at findetilstrækkeligtmedegnede
placeringertilopstillingafvindmøller
ogandreelproducerendeVEanlæg

indenforkommunegrænserne,tilat
kommunernekanopfyldeegnemål
sætningerpåområdet.Derforerdet
nærliggendeforkommunerneatoverveje
mulighedenforatinvestereivindmøller
mv.,someropstilletudenforkommune
grænsen.

Hervedopstårspørgsmålet,omdet
kommunalretligelokalitetsprincipertil
hinderfor,atkommunerinvestereri
elproducerendeanlæg,somer
beliggendeudenforkommunegrænsen.
Lokalitetsprincippetindebærerbl.a.,at
enkommuneikkekandeltagei
aktiviteter,derkunelleridetvæsentligste
kommerandreendkommunensborgere
tilgode.

Kommunalfuldmagtsreglerne,herunder
lokalitetsprincippet,vigerdogfor
skrevneretsregler.Deteralmindeligt
antaget,atkommunalfuldmagtsreglerne
påelforsyningsområdeterfravegetved
elforsyningsloven,somantagesat
indeholdeenudtømmenderegulering
afkommunernesmulighederforat
udøveaktiviteterpåelforsyningsområdet.
Daelforsyningslovenikkefastlægger
geografiskebegrænsningerikommunernes
mulighederforatetablereogeje
elproduktionsanlæg,antagesdet,at
derikkeernogettilhinderfor,at
kommunernekaninvestereivindmøller

mv.,somerbeliggendeudenfor
kommunegrænsen.

KOMMUNERS DELTAGELSE I 
FINANSIERINGEN AF VEANLÆG
Selvomkommunerikkemåejeogdrive
vindmøllerogandreelproducerende
VEanlægdirekte,menkunindirekte
igennemetselskabmedbegrænset
ansvar,måkommunerneundervisse
betingelsergodtmedvirketil
finansieringenafdepågældendeanlæg.

Energistyrelsenharsåledesietnotataf
16.januar2014om”Kommuners
mulighedforatengageresigikystmøller”
udtalt,atdetfølgerimplicitafhjemmelen
tildeltagelseiaktiviteterpå
elforsyningsområdet,atenkommune
kanbrugemidler,herunderindskyde 
midler, yde lån og stille garantiforde
selskaber,somdereselforsynings
virksomheddrivesi.

Energistyrelsenudtalteendvidere,ati
tilfælde,hvorenkommunekundeltager
medenandelietselskab,kankommunen
alenedeltageifinansiering,herunder
garantistillelse,medenandel,som
svarertilkommunens forholdsmæssige 
andelafdensamledeejerkredsdeltagelse.

Energistyrelsenbegrundededenne
begrænsningikommunernes
finansieringsmulighederpåfølgende
måde:

”Reglerne i el og gasforsyningsloven 
giver ikke hjemmel til finansiering og 
garantistillelse overfor 3. mand, som 
agerer på energiområdet, idet der i 
givet fald ville være tale om en form for 
kommunal udlånsvirksomhed.”

Udoverdenævntebegrænsningerskal
kommunenvedenevt.deltagelsei
finansieringenafetkommunaltselskab,
somproducererVEelektricitet,iagttage
debegrænsninger,somfølgerafde
danskeogEUretligeregleromstatsstøtte.

KOMMUNERS ØKONOMISKE STØTTE  
KAN UDGØRE (ULOVLIG) STATSSTØTTE
Bådedendanskekonkurrencelovog
EUFtraktatenregulereradgangentilat
ydestatsstøtte.Afgørendefor,om
støtteneromfattetafkonkurrenceloven
ellerEUreglerne,er,omstøttenhar
samhandelspåvirkning.

Reglernegælderogsåforkommuner,
ogerrelevanteimangetilfælde.
Kommunernebørderforvære
opmærksomme,nårdedirekteeller
indirektetilførermidlertil,yderlåntil,
ellerstillergarantifordatterselskaber,
dererstiftetmeddetformålatinvestere
ivindkraft.IEnergistyrelsensnotataf
16.januar2014udtalteEnergistyrelsen
såledesogså,atdeterkommunens
ansvaratafklare,hvorvidtderi
forbindelsemedenkonkretinvestering
opstårstatsstøtteretligeproblemer.

Somudgangspunktkanenkommune
investereisitegetvindselskab,nårdet
skerpåmarkedsvilkår.Afgørendeer,om
enprivatinvestor,somhandlerpånormale
markedsbetingelser–ientilsvarende
situation–villeværeblevetforanledigettil
atforetagesammeinvestering.

Nårenkommunetilførermidlertiletaf
kommunenejetselskab,somagererpå
etkonkurrenceudsatmarked,bør
kommunensåledessikre,atdettesker
påmarkedsvilkår.Agererkommunenpå
sammevilkårsomenprivatinvestor
villehavegjortientilsvarendesituation?

Forenrækkestøtteforanstaltningerer
deriEUregiudstedtsærskilte
retsakter,somnærmeredefinerer
rammernefor(lovlig)støtte.

Ønskerkommunenf.eks.atydelåneller
stillegaranti,skalkommuneniagttage
Kommissionensmeddelelseomstats
støtteiformafgarantier1.Imedføraf
meddelelsenvilensåkaldtindividuel
garantieksempelvisværeioverens
stemmelsemedstatsstøttereglerne,når
4betingelsereropfyldt.

1Kommissionensmeddelelseomanvendelsenaf
EFtraktatensartikel87og88påstatsstøttei
formafgarantier(2008/C155/02).

1.Låntagermåikkeværeenkriseramt
virksomhed,og

2.garantiensstørrelseskalmålespådet
tidspunkt,hvorgarantienydes,hvilket
bl.a.indebærer,atgarantienskalvære
knyttettilenbestemtfinansiel
transaktion,og

3.garantienmåhøjstdække80%afde
enkelteudeståendelån,og

4.låntagerskalbetalemarkedsprisfor
garantien.

Udgøreninvesteringstatsstøtte,fordi
investeringenikkeerydetpånormale
markedsvilkår,skalinvesteringen–
såfremtdenharsamhandelspåvirkning
–somudgangspunktanmeldestil
Kommissionenogafventedennes
godkendelse,indenudbetalingkanske.

Derervissemulighederforatyde
statsstøtteudenatskullegennemføre
enforudgåendeanmeldelsetil
Kommissionen.Dissemulighederer
dogbegrænsetbådebeløbsmæssigt
ogiforholdtil,hvilkeomkostningerog
aktivitetersomkanstøttes.

OVERHOLDELSE AF UDBUDS REGLERNE 
Ligesomdetertilfældetforbl.a.
kommunaltejedevandselskaber2,er
kommunaltejedevindselskabersom
udgangspunktomfattetafforsynings
virksomhedsdirektivet.Ejerkommunen
vindselskabetsammenmedenprivat
aktør,vilanskaffelserforetagetaf
selskabetdogkunnefaldeudenfor
forsyningsdirektivetsanvendelsesområde
afhængigtaf,hvilkengradafindflydelse
denkommunaleejerhariselskabet.

Ervindselskabetomfattetafforsynings
virksomhedsdirektivet,skalselskabet
overholdedirektivetsregler,når
selskabetindgåroffentligekontrakter
omkøbafvarer,tjenesteydelserog/
ellerbyggeoganlægsarbejdermed
henblikpåatudøvefølgendeaktiviteter:
i)driveellerstillenettilrådighedfor
produktion,transportellerdistribution
afelektricitet,ellerii)forsynenetmed
elektricitet–og–ibeggetilfælde–når
kontraktensværdioverstigertærskel
værdierneidirektivet3.

Pligtentilatoverholdeudbudsreglerne
iforsyningsvirksomhedsdirektiveter
ikkeudenundtagelser.Direktivets
reglerskalsåledes“kun”overholdes,
nårderindgåsenaftale,somindebærer

2Bemærk,atspildevandsselskabereromfattet
afudbudsdirektivet–ogikke
forsyningsvirksomhedsdirektivet.

3Bemærk,atselskaber,dereromfattetaf
forsyningsvirksomhedsdirektivetogsåer
forpligtettilatoverholdereglernei
tilbudslovensafsnitI,nårderertaleomindkøb
afbyggeoganlægsarbejdemeden
kontraktværdipåmereend300.000kr.

“enanskaffelse”.Enanskaffelsekan
beståiudførelseafetbyggeog
anlægsarbejdeellerleveringafvarer
og/ellertjenesteydelser.

Detbetyder,atetkommunaltejet
selskabikkeerforpligtetafreglernei
forsyningsvirksomhedsdirektivet,hvis
selskabetinvestererivedvarende
energivedatkøbeejerandeleiet
privatejetselskab,derejerogdriveren
vindmølleparkelleretsolcelleanlæg.
Afgrænsningenaf,hvorvidtselskabet
–ogdetkonkreteindkøb–eromfattet
afforsyningsvirksomhedsdirektivets
regler,erikkeletogviloftestkræveen
konkretudbudsretligvurdering.

ANVENDELSEN AF OVERSKUD ELLER 
SALGSPROVENU FRA VINDMØLLER MV.
Hvisenkommunemodtagerudlodning
fraetselskab,somproducererel,
herunderudlodningfraselskabersom
ejervindmøllerellersolcelleanlæg,skal
detudloddedebeløbmodregnesi
kommunensbloktilskudmed40eller
60%efterreglerneielforsyningslovens
§37.Detsammegælderfordetsalgs
provenu,somkommunenmodtager,
hvisselskabetsælges.

Overskudellersalgsprovenufra
kommunaleelproduktionsselskaberkan
indenforrammerneafeneksisterende
selskabsstrukturbrugestilandreenergi
forsyningsaktivitetermv.,menikkevand
ogspildevandsforsyningsaktiviteter,uden
atdetteudløsermodregningikommunens
bloktilskud,jf.reglerneheromi
elforsyningslovens§37an
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