
Vedr. Kommunernes pligt til at udskille solcelleanlæg i selskaber med 
begrænset ansvar. 
 

Kommuner, herunder også specialkommuner, er iht. elforsyningsloven pligtige at etablere selvstændige 
selskaber hvis de ejer, eller ønsker at eje, solcelleanlæg. Denne forpligtelse gælder iflg. loven ikke statens 
institutioner, regionerne, kirkerne, private virksomheder og borgerne.  

Borgere, staten, regionerne, kirkerne og private virksomheder kan opnå fritagelse for fælles offentlige 
forpligtelser af den del af egetforbruget af elektricitet, der dækkes af solcellegeneret elektricitet. 

For kommunerne består det forhold, at de ejer deres egne bygninger hvorpå solcellerne etableres. Kravet 
om selskabsudskillelse fører derfor til,   

1) at kommunerne enten må  
a. Tåle ikke at kunne opnå fritagelse for den fælles offentlige forpligtelse, i modsætning til alle 

andre solcelleoperatører, eller, for at kunne drage fordel af muligheden for fritagelse,  
b. At overdrage de ejendomme, som tænkes forsynet med solcellegenereret elektricitet til det 

kommunalt ejede udskilte selskab og leje bygningerne, herunder energiforsyning mv., heraf 
(dvs. Kommunerne skal leje faciliteter af deres eget selskab).  

c. Leje deres faciliteter af private bygnings- og solcelleejere.  
2) At Kommunerne, i modsætning til alle andre solcelleejere, har en additionel byrde ved at skulle 

etablere, drive og administrere selskab(er) med begrænset ansvar, udover at skulle administrere 
kommunens øvrige faciliteter.  

Disse forhold gør det, i langt de fleste scenarier, uinteressant for Kommunerne at etablere solceller på 
deres ejendomme. De administrative besværligheder er for store og de økonomiske fordele ved at påtage 
sig det administrative besvær, er relativt mindre for Kommunerne end for de øvrige operatører. 

Kommunerne ville kunne bidrage substantielt til den grønne omstilling ved at egen-producere en betydelig 
del af deres energiforbrug. Med den nugældende lovgivning forpasses derfor muligheden for dette bidrag 
til den grønne omstilling.  

Endvidere forekommer det ikke teknisk eller økonomisk fagligt funderet, at kun Kommunerne er pålagt 
disse additionelle besværligheder, idet Kommunerne teknisk set ikke adskiller sig fra andre aktører og 
økonomisk set belastes hårdere end andre operatører, principielt uden at det medfører provenufordele for 
staten. Der er derfor ingen vindere ved kravet om selskabsudskillelse.  Tværtimod taber borgerne i 
Kommunerne, og samfundet generelt, ved, at deres kommuner ikke vha. solceller kan bidrage til den 
grønne omstilling og ikke herved kan reducere deres miljøbelastning og driftsomkostninger.  

AffaldPlus foreslår derfor, at loven ligestiller Kommunerne med alle andre operatører af solceller, så også 
Kommunerne på dette område kan medvirke til den grønne omstilling og opnå besparelser for deres 
borgere. 


