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NOTAT  

Forskellige vilkår for solceller 

Vilkårene for drift af solcelleanlæg er meget forskellige på tværs af den of-

fentlige sektor. Nedenstående tabel giver en oversigt over de hovedforskel-

le, der i udgangspunktet er. Tabellen skal ses som et overblik, ikke som en 

udtømmende liste over forskellige ordninger. 

 

 

Kommunale 
anlæg uden 

dispensation 

Kommunale 
anlæg med 

dispensation 

Regionale 

anlæg 

Statslige 

anlæg 

Mulighed for nettoafregningsordning? Nej Ja Ja Ja 

Krav om selskabsgørelse? Ja Nej Nej Nej 

Modregning i bloktilskud ved overskud? Ja Ja Nej Nej 

Krav om regnskabsmæssig adskillelse? Ja Ja Nej Nej 

Note: "Dispensation" henviser til anlæg, der enten er undtaget kravet om selskabsgørelse jf. Bekendtgørelse om 
undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse, eller har opnået dispensation 

fra 20MW-puljen jf. samme bekendtgørelse 

 

For at vise, hvad de forskellige vilkår betyder, er der på næste side indsat 

fire eksempler på forskellige anlæg. Samtidig er det kort beskrevet hvilke 

vilkår, som er gældende for dem. De fire anlæg falder i hver deres kategori i 

ovenstående tabel. 
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Kommunalt anlæg uden dispensation 

Solceller på Østre Skole i Rønne, Bornholms Regionskommune 

Anlægget har ikke modtaget dispensation og kan derfor ikke benytte nettoafregnings-

ordningen. Det skyldes kravet om selskabsgørelse, hvor der skal oprettes et selskab, der 

som eneste aktiv har solcelleanlægget. Selskabet bruger ikke noget strøm selv – den 

strøm ”sælges” videre til plejecenteret. Dertil kommer, at hvis selskabet på et tid spunkt 

skulle give overskud og dette kommer ejeren (kommunen) til gode, så skal kommunen 

enten betale 60 pct. af overskuddet i statsafgift eller betale 40 pct. af overskuddet i 

statsafgift og deponerede de resterende 60 pct., der så frigives over 10 år. Anlæggets 

samlede effekt er 50kW 

 

Kommunalt anlæg med dispensation 

Solceller på Hans Rømer Skolen i Aakirkeby, Bornholms Regionskommune 

Anlægget har modtaget dispensation og kan derfor benytte nettoafregningsordningen. 

Langt hovedparten af tiden vil anlægget producere mindre strøm, end der forbruges på 

skolen. Men den strøm, der sendes ud i nettet fordi skolen ikke bruger den, skal reg i-

streres. Samtidig skal der laves en selskabsmæssig adskillelse pga. modregningsreglerne i 

elforsyningslovens § 37. Det skyldes, at al kommunal elproduktion – uanset om der er 

tale om én solcelle eller om et energiselskab med 500.000 kunder – er omfattet af mod-

regningsreglerne. Derfor skal der også bruges tid og penge på at lave et særskilt regn-

skab med tilhørende revisorerklæring. Anlæggets samlede årlige effekt er 50kW. 

 

Regionalt anlæg 

Solceller på Hvidovre Hospital, Region Hovedstaden 

Anlægget kan benytte nettoafregningsordningen og er ikke omfattet af hverken krav om 

selskabsgørelse, regnskabsmæssig adskillelse eller modregning af overskud. Anlæggets 

samlede effekt vil være 800kW. 

 

Statsligt anlæg 

Solceller på Almegårds Kaserne, Forsvaret 

Anlægget kan benytte nettoafregningsordningen og er ikke omfattet af hverken krav om 

selskabsgørelse, regnskabsmæssig adskillelse eller modregning af overskud. Anlæggets 

samlede effekt er 320kW. 

 

 

 

 


