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Kravet om selskabsmæssig 
udskillelse
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• Elforsyningslovens § 4, stk. 1, indeholder kommuners hjemmel til 

aktiviteter på elforsyningsområdet. Kommuner har hjemmel til 

aktiviteter nævnt i elforsyningslovens § 2, stk. 1. 

• Bestemmelsen omfatter bl.a. ejerskab og drift af solceller (produktion 

af el). 

• Det er dog en forudsætning, at aktiviteten er udskilt i et selskab med 

begrænset ansvar og drives på kommercielle vilkår.



Valg af selskabsform
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•Kravet om udskillelse i et selskab med begrænset ansvar 
betyder, at selskabet fx kan stiftes som et anpartsselskab (ApS), 
aktieselskab (A/S), et partnerselskab (P/S) eller et 
andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.). 

•De mest relevante selskabsformer for kommuners etablering af 
et solcelleselskab vil umiddelbart være et A/S eller et ApS. 

•De væsentligste forskelle på A/S og ApS er krav til 
selskabskapital og kravene til selskabernes ledelse.



Valg af selskabsform
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• Selskabskapitalen for et ApS skal som udgangspunkt mindst udgøre 

40.000 kr. og for et A/S mindst 400.000 kr.

• I et A/S skal ledelsen bestå af en direktion og en bestyrelse eller af en 

direktion og et tilsynsråd.

• Et ApS kan vælge en ledelsesform, som alene består af en direktion. 

Et ApS kan dog også vælge at have enten en bestyrelse eller et 

tilsynsråd.



Kapitalindskud og 
garantistillelse
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• Når kommuner kan etablere og eje et selskab, der varetager 
elproduktion på solceller, har kommunerne også hjemmel til at 
anvende midler til etablering af et sådant selskab, herunder 
foretage kapitalindskud, samt yde lån og stille garanti for 
selskabet.

• Det har Energistyrelsen taget stilling til i en udtalelse fra 
Energistyrelsen til Københavns Kommune af 14. maj 2013 om 
"kommunale garantier og statsstøtte til vindmøller mv.



Kapitalindskud og 
garantistillelse
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• Det forudsættes dog, at kommunens engagement sker på 
markedsmæssige vilkår og under overholdelse af 
statsstøttereglerne, idet der ellers kan være tale om ulovlig 
statsstøtte.

• Hvis kommunen stiller kommunegaranti for lån til finansiering af 
solcelleanlæg i Solcelleselskabet, skal der i medfør af 
statsstøttereglerne betales en markedsmæssig garantiprovision 
for den stillede garanti. Det følger desuden af statsstøttereglerne,  
at kommunen som udgangspunkt kun kan stille garanti for 80 % 
af sådanne lån.



Udveksling af ydelser mellem 
kommunen og solcelleselskabet
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• Udveksling af alle ydelser mellem kommune og 
solcelleselskabet skal ske på markedsvilkår.

• I modsat fald kan der være tale om ulovlig statsstøtte (hvis 
kommunen begunstiger solcelleselskabet) eller maskeret 
udlodning, som kan udløse modregning i kommunens 
bloktilskud (hvis selskabet begunstiger kommunen).



Udveksling af ydelser mellem 
kommunen og solcelleselskabet
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• Køb/salg af el – hvad er markedsprisen på el?

• Tilrådighedsstillelse af tagarealer

• Drifts- og administrationsydelser



Selskabets optjening og 
udlodning af overskud 

9

• Selskabet vil være skattepligtigt af sit overskud efter de 
almindelige selskabsskatteregler. 

• Hvis der udloddes overskud fra selskabet til kommunen, eller 
hvis selskabet sælger ydelser til under markedspris, vil 
kommunen kunne blive modregnet i bloktilskuddet.



Spørgsmål?
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Ingen virksomhed kan stå stille. Verden er i forandring, og derfor skal 
lovgivningen følge trop. Den teknologiske transformation bevæger sig med 
lynets hast, og nye dagsordener skyder frem så hurtigt, at vi knapt når at 
sætte os ind i den første, før den næste ser dagens lys. Som strategisk-
juridiske rådgivere er vi derfor nødt til at være nysgerrige og undersøge 
mulighederne uden altid at vide, præcis hvor vi ender. Ja, du hører det fra et 
advokatfirma.

Horten er en full-service advokatvirksomhed med over 65 års erfaring og 350 
specialister, der alle står klar til at gå nye risici, udfordringer og muligheder i 
møde sammen med vores kunder. 

Vi klæder førende organisationer på til at kunne agere og reagere inden for 
områder som bank og finansiering, fast ejendom, grøn energi, teknologi, IP 
og M&A, så de kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag – og nogle 
gange endda tage modige valg.

Når verden ændrer sig, gør juraen også. 
Horten – Find a way.

Vi er en full-service 
advokatvirksomhed med 

speciale i bank og finansiering, 
fast ejendom, grøn 

energi, teknologi, IP og M&A.

Vi er 350 specialister, der 
altid går nysgerrigt til værks.

Vi klæder førende 
organisationer på til at kunne 

agere og reagere, når 
lovgivningen ændrer sig.

Vi undersøger nye risici, 
udfordringer og muligheder 

uden altid at vide, præcis 
hvor vi ender.
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