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Ankestyrelsen 

7998 Statsservice 
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ast@ast.dk 
sikkermail@ast.dk 
 
EAN-nr:  
57 98 000 35 48 21 
 
Åbningstid: 
man-fre kl. 9.00-15.00 

 

  

 

 

 

Faxe kommune 

Frederiksgade 9   

4690 Haslev  

 

 

 

Energistyrelsens henvendelse om kommunens solcelleanlæg på 

Skolegade 39 

 

Ankestyrelsen har i dag sendt et brev til Energistyrelsen. 

 

Vi vedlægger en kopi af brevet til orientering. 

 

Venlig hilsen 

 

Trine Roslyng Jensen 
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Energistyrelsen 

Carsten Niebuhrs Gade 43   

1577 København V  

 

 

 

Energistyrelsens henvendelse om Faxe Kommunes solcelleanlæg 

på Skolegade 39, 4653 Karise 

 

Ankestyrelsen har modtaget henvendelse af 23. august 2019 fra 

Energistyrelsen vedrørende ulovlige kommunale solcelleanlæg.  

 

Energistyrelsen har i ovennævnte henvendelse under punkt 3 og 4 anført 

en række solcelleanlæg, der er registreret på venteliste til 20 MW puljen.  

 

Energistyrelsen har anført, at solcelleanlæg, der er registreret på 

venteliste er ulovlige, idet de er etableret, men hverken er blevet 

selskabsudskilt eller har opnået dispensation fra kravet om 

selskabsudskillelse. Energistyrelsen har hertil anført, at 

solcelleanlæggene kan lovliggøres ved: 

 at søge om og opnå dispensation fra kravet om selskabsmæssig 

udskillelse af anlægget,  

 at udskille anlægget i et særskilt selskab med begrænset ansvar 

(samme selskab kan eje og drive flere solcelleanlæg på forskellige 

adresser i kommunen), 

 at dokumentere, at anlægget er nettilsluttet senest den 28. juni 

2013. 

 at anlægget får plads/bliver rykket op i 20 MW puljen, eller 

 at afkoble anlægget, så det ikke længere producerer strøm (hvis 

anlægget efterfølgende får plads i 20 MW puljen, kan det lovligt 

nettilsluttes igen). 

 

Konklusion 

 

Ankestyrelsen finder ikke på nuværende tidspunkt anledning til at rejse 

en tilsynssag for så vidt angår følgende solcelleanlæg i Faxe Kommune, 

30-09-2019 
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der er registreret under punkt 3 på den fremsendte liste fra 

Energistyrelsen: 

 

- Skolegade 39, 4653 Karise (GSRN nr.: 571313174000796761) 

 

Vi gør derfor ikke mere på det foreliggende grundlag for så vidt angår 

dette solcelleanlæg. 

 

Sådan vurderer vi sagen  

 

Ankestyrelsen beslutter selv, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse 

en tilsynssag.  

 

Vi skal vurdere, om sagen er generelt egnet til at understøtte det 

kommunale tilsyns overordnede formål og funktion. Vi lægger vægt på, 

om det vil have væsentlig betydning, at vi tager sagen op til behandling.  

 

Ankestyrelsens tilsyn er et fremadrettet tilsyn. Når vi overvejer at rejse 

en tilsynssag, kan det have betydning, om sagen har aktuel betydning, 

og om kommunen har en forkert forståelse af lovgivningen. 

 

Formålet med at rejse en tilsynssag vil typisk være at standse en aktuel 

ulovlig handling i kommunen. Det kan også være at gennemtvinge en 

lovlig handling i de tilfælde, hvor kommunen har undladt at opfylde en 

handlepligt. 

 

Vi vurderer, at der ikke på nuværende tidspunkt er anledning til at rejse 

en tilsynssag for så vidt angår det anførte solcelleanlæg i Faxe 

Kommune, der er registreret under punkt 3 på den fremsendte liste.  

 

Vi har herved lagt vægt på Energistyrelsens oplysning om, at der er 

mulighed for, at solcelleanlæggene anført under punkt 3 bliver lovliggjort 

i forbindelse med opdatering af ventelisten til 20 MW puljen til 

oktober/november 2019.  

 

Vi bemærker, at hvis det anførte solcelleanlæg under punkt 3 i Faxe 

Kommune ikke lovliggøres ved opdatering af ventelisten til 

oktober/november 2019, og hvis Faxe Kommune efter Energistyrelsens 

vurdering herefter ikke har til hensigt at lovliggøre det omhandlede 

anlæg på anden vis, kan Energistyrelsen vende tilbage til Ankestyrelsen 

herom. 
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Ankestyrelsens kompetence som tilsynsmyndighed 

 

Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den 

lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder. Det står i § 

48, stk. 1, i kommunestyrelsesloven. 

 

Ankestyrelsen beslutter, om der er tilstrækkelig anledning til at rejse en 

tilsynssag. Det står i § 48 a i kommunestyrelsesloven.  

 

Venlig hilsen 

 

Trine Roslyng Jensen 

 

 

 

 

Kopi er sendt til: 

 

Faxe Kommune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 4 

Vi har anvendt: 

 

Lovbekendtgørelse om kommunernes styrelse 

(kommunestyrelsesloven) nr. 47 af 15. januar 2019 

 

§ 48. Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne og kommunale 

fællesskaber, jf. § 60, overholder den lovgivning, der særligt gælder for 

offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i 

medfør af denne lovgivning, jf. dog stk. 2 og 3. 

 

Stk. 2. Ankestyrelsen fører ikke tilsyn med, at kommunerne og 

kommunale fællesskaber, jf. § 60, overholder ansættelsesretlige regler. 

 

Stk. 3. Ankestyrelsen fører ikke tilsyn, i det omfang særlige klage- eller 

tilsynsmyndigheder kan tage stilling til den pågældende sag. 
 

§ 48 a. Ankestyrelsen beslutter, om der er tilstrækkelig anledning til at 

rejse en tilsynssag. 

 

 


