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Kommuners muligheder for at investere i vindmøller

Kommuner må gerne investere i vindmøller
På spørgsmålet om kommuner må investere i vindmøller, er det korte svar: ja. Og det gælder
både vindmøller på land og på havet.
Reglerne om kommunernes muligheder kan findes i Elforsyningsloven.
Investering gennem selskab, i stedet for direkte
Hvis en kommune vil investere i en vindmølle, skal den oprette et selskab, som er afgrænset
fra resten af den kommunale drift. Selskabet skal være et selskab med begrænset ansvar, hvor
kommunen er eneste eller en af flere deltagere.
Finansiering af vindmøllerne
Fordi der ikke må være tale om, at kommunen yder statsstøtte, skal kommunen deltage på
samme vilkår som en hvilken som helst anden investor. Kommunen kan således ikke finansiere deltagelsen i selskabet med lån optaget i Kommunekredit.
Køberetsordningen
VE-lovens køberetsordning gælder også for kommunale selskaber, hvilket betyder at naboer
til møllerne har ret til at købe 20 % af andelene i vindmøllerne.
Læs mere om dette på www.energinet.dk

Side 1

Kommunen må gerne stille garanti
Udover muligheden for selv at skyde midler i vindmølleselskabet, har kommunen også mulighed for at stille garanti for selskabet. Hvis kommunen kun deltager med en andel, må den
kun stille garanti ud fra sin forholdsmæssige andel.
Her er det igen vigtigt, at der ikke kommer til at være tale om statsstøtte, og det er kommnernes eget ansvar at sørge for dette1.
Brug af overskuddet
Hvis vindmølleselskabet får et økonomisk udbytte af investeringen i vindmøllerne, gælder der
her særlige regler for, hvad udbyttet må bruges til.
Brug af overskuddet til energirelaterede aktiviteter
Kommunen må gerne bruge overskuddet på aktiviteter, der er relateret til vindmølleselskabets
aktiviteter, som det fremgår af Elforsyningsloven.
Brug af overskuddet til almindelig kommunal drift
Hvis kommunen derimod gerne vil trække beløbet ud af selskabet, og bruge dem på almindelig kommunal drift, bliver kommunen modregnet i bloktilskud således:
A: Med 60 % af det udtrukne beløb, hvis hele beløbet trækkes ud på en én gang
B: Med 40 % af det udtrukne beløbet, hvis beløbet deponeres og frigives med 10 % hvert år i
10 år.

1

Se Kommissionens meddelelse om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02).
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