
Erklæring vedrørende kommunegarantier 
 

Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet.  

 

Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): 

  

 

 

Ansøgers navn, adresse m.v. 

CVR-nr.: 

 

P-nr.: 

Navn:  

 

 

Gade / vej og nr.: 

 

 

Post nr.: 

 

By: 

  

Faglig projektleder / kontaktperson: E-mail: 

Navn: 

 

Mobil nr.: 

Telefon: 

 

 

  

Nedenstående udfyldes af kommunen der yder kommunegaranti til ovenstående 

projekt.  

 

Navn kommune: 

 

Gade / vej og nr.: 

 

Post nr.: 

 

By: 

Navn på ansvarlig sagsbehandler: 

 

Tlf.: 

 

E-mail: 

Beløb for hvilke der er stillet kommune 

garanti oplyst i kr.: 

Pct. andel af den samlede investeringen for 

hvilen der er stillet kommunegaranti: 

 

 

 

Kommunen erklærer hermed, at kommunegarantien som stilles til rådighed for projektet, 

er stillet i overensstemmelse med gældende regler i henhold til både dansk og europæisk 



lovgivning, herunder at garantien er stillet på markedsvilkår, jf. vejledningen til dette 

skema.  

  

 

Sted / dato / stempel / underskrift  
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Vejledning om kommunegaranti til private biogasanlæg 
 

 
1. Sammenfattende om kommuners mulighed for at yde garanti til private 

biogasanlæg 

 

Det er anført i Grøn Vækst-aftalen fra juni 2009, at det forudsættes, at 60 pct. af 

finansieringen af biogasanlæg kan baseres på kommunegaranteret låntagning. 

 

Der er ikke hjemmel i den skrevne lovgivning til, at en kommune kan yde garanti for 

biogasanlæg. 

 

Men en kommune kan med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne stille garanti for et 

privat biogasanlægs lånoptagelse under forudsætning af 
1. at biogasanlægget drives efter hvile i sig selv-princippet, eller at et eventuelt 

overskud ved biogasanlæggets virksomhed kommer forbrugerne til gode, og 
2. at garantien ydes på markedsvilkår. 

 

 

Der er således ikke hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne til, at en kommune yder 

garanti for et biogasanlægs lånoptagelse, hvis biogasanlægget driver/skal drive 

virksomhed på kommercielle vilkår, dvs. med fortjeneste for øje. 

 

Der er heller ikke hjemmel til, at en kommune yder garanti for et privat biogasanlæg uden 

at opkræve et vederlag herfor på markedsvilkår. Efter EU’s Statsstøtteregler forudsætter 

ydelse af garantier på andet end markedsvilkår Kommissionens forudgående 

godkendelse.  

 

Om baggrunden herfor henvises til det anførte nedenfor. Opmærksomheden henledes 

navnlig på kravet om, at tilskudsansøger og kommunen skal tilvejebringe dokumentation 

for, at en eventuel kommunal garanti er ydet på markedsvilkår, jf. afsnit 4 og 5 nedenfor. 

 

2. Kommunalfuldmagtsregler om forsyningsvirksomhed 

 

Det antages efter kommunalfuldmagtsreglerne, at kommuner som udgangspunkt ikke 

uden lovhjemmel må drive handel, håndværk, industri eller finansiel virksomhed. Det 

antages dog, at kommuner som en modifikation til ovennævnte udgangspunkt lovligt kan 

varetage forsyningsvirksomhed, herunder varmeforsyningsvirksomhed inkl. etablering og 

drift af biogasanlæg. 
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En kommunens engagement i forsyningsvirksomhed på grundlag af 

kommunalfuldmagtsreglerne kan kun ske, hvis formålet er opfyldelse af det lokale behov 

for forsyningsgoderne. Formålet må ikke være at søge at opnå en økonomisk gevinst til 

kommunens kasse. Det er således en grundlæggende regel, at en kommune ikke må drive 

virksomhed med fortjeneste for øje. Der er derfor ikke adgang til efter 

kommunalfuldmagtsreglerne at drive virksomhed med fortjeneste for øje. Dertil kommer, 

at hvile-i-sig-selv princippet, som efter kommunalfuldmagtsreglerne gælder på 

forsyningsområdet, ej heller muliggør sådan fortjeneste. 

 

Om hvile-i-sig-selv princippet efter kommunalfuldmagtsreglerne bemærkes, at det 

indebærer, at forsyningsvirksomhedens indtægter og udgifter set over en årrække skal 

balancere, samt at der skal være klar adskillelse mellem kommunens økonomi og den 

pågældende forsyningsvirksomheds økonomi. Baggrunden for princippet er, at en 

kommune ikke uden lovhjemmel må anvende sin forsyningsvirksomhed til at forøge sine 

indtægter (et forbrugerbeskyttelseshensyn), ligesom en kommune ikke må bruge sine 

skatteindtægter til at give tilskud til den eventuelt begrænsede kreds af kommunens 

borgere, som får forsyning fra den kommunale forsyningsvirksomhed (hensynet til 

kommunens skatteydere). 

 

 3. Garantistillelse til forsyningsvirksomhed efter kommunalfuldmagtsreglerne 

 

Det er antaget, at en kommune efter kommunalfuldmagtsreglerne på visse betingelser kan 

yde støtte, for eksempel i form af garantistillelse til privates varetagelse af opgaver, som 

kommunen selv lovligt kunne varetage. Hvis den private også varetager ikke-kommunale 

opgaver, er det dog en betingelse, at kommunen sikrer, at den kommunale støtte alene 

ydes til varetagelse af den kommunale opgave.  

 

Dette indebærer, at en kommune – i stedet for selv at etablere en 

varmeforsyningsvirksomhed – på visse betingelser kan yde støtte til en privat 

varmeforsyningsvirksomhed ved at stille en kommunal garanti for virksomhedens lån til 

brug for etablering af en varmeforsyningsvirksomhed med henblik på varetagelse af 

kollektiv forsyningsvirksomhed. 

 

Efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets praksis betyder ovenstående, at en kommune 

lovligt kan stille en kommunal garanti for et privat forsyningsselskabs lån, såfremt 

forsyningsselskabet betaler et vederlag herfor på markedsmæssige vilkår. En vederlagsfri 

garanti vil efter ministeriets opfattelse indebære, at kommunen yder et tilskud til 

forsyningsvirksomheden, og en sådan garanti vil betyde en forrykning af den 

byrdefordeling mellem kommunens borgere, som hvile-i-sig-selv princippet forudsætter. 

 

Navnlig med hensyn til biogasanlæg bemærkes følgende: 

 

Efter § 20 b i varmeforsyningsloven kan blandt andet biogasanlæg, som leverer gas til et 

kollektivt varmeforsyningsanlæg, indkalkulere et overskud i prisen for de i § 20 nævnte 

ydelser. Det er i bemærkningerne til bestemmelsen blandt andet anført, at et overskud, 



som et forbrugerejet eller kommunalt ejet anlæg opnår i kraft af sit ejer- eller 

medejerskab af et anlæg, der er omfattet af § 20 b, skal indgå ved fastsættelse af 

indtægtsrammen for anlægget efter § 20 a, stk. 4. 

 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har ikke tidligere haft lejlighed til at tage stilling til, 

hvad § 20 b i varmeforsyningsloven indebærer i forhold til kommuners garantistillelse for 

varmeforsyningsvirksomhed, herunder biogasanlæg. Efter ministeriets opfattelse giver 

bestemmelsen ikke kommuner adgang til garantistillelse i et videre omfang end efter 

kommunalfuldmagtsreglerne. 

 

Det er derfor ministeriets opfattelse, at hvile-i-sig-selv princippet fortsat indebærer, at 

kommunal garantistillelse for privat varmeforsyningsvirksomhed forudsætter, at 

kommunen får et vederlag herfor på markedsmæssige vilkår. 

 

Ministeriet har endvidere for så vidt angår biogasanlæg overvejet, om det forhold, at der 

er mulighed for at drive biogasanlæg med (et vist) overskud, indebærer, at en kommune 

ikke lovligt kan yde garanti i forhold til sådanne anlæg. 

 

Det kan ikke med den fornødne klarhed lægges til grund, at § 20 b giver kommuner 

hjemmel til at drive virksomhed med fortjeneste for øje, og således at fortjenesten ikke 

kommer forbrugerne til gode. Hvis det imidlertid sikres, at et overskud kommer 

forbrugerne til gode, for eksempel fordi et eventuelt overskud bliver indregnet i 

indtægtsrammen for de kommunale aktiviteter og dermed vil komme forbrugerne til 

gode, må det antages, at en kommune lovligt kan sælge biogasanlægsydelser med det i § 

20 b nævnte overskud. 

 

 Det anførte har imidlertid som konsekvens, at en kommune alene vil kunne yde garanti 

for et privat biogasanlæg, hvis et overskud fra biogasanlægget kommer forbrugerne til 

gode. 

 

 

4. Nærmere om kravet om markedsvilkår efter kommunalfuldmagtsreglerne 

 

Der er ikke i praksis taget stilling til, hvordan det fastlægges, hvad der er et vederlag på 

markedsvilkår. Efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse er det afgørende, at 

kommunen udfolder rimelige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere, hvad et 

vederlag på markedsvilkår indebærer i det konkrete tilfælde. Det kan for eksempel ske 

ved konsultation af kommunens bank eller andre finansielle rådgivere, eller foretagelse af 

undersøgelse af prisniveau i andre tilsvarende sager.  

 

Der dog må tilkomme kommunen et vist skøn, hvis der er flere vurderinger, som når frem 

til forskellige beløb.  

 

 

 

 



5. Nærmere om kravet om markedsvilkår efter EU's statsstøtteregler 

 

Der stilles også krav efter EU's statsstøtteregler om, at hvis en offentlig myndighed vil 

yde en garanti for private, uden at garantien bliver omfattet af statsstøttereglerne, så skal 

garantien leve op til det såkaldte markedsøkonomiske investorprincip. Det indebærer 

blandt andet, at garantien skal stilles på markedsvilkår. 

 

Der henvises herom i det hele til afsnit 3.2, litra d, i Kommissionens meddelelse om 

anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 

155/02). Meddelelsen vedlægges. 

 

FødevareErhverv er forpligtet til at sikre, at der ikke i forbindelse med ordningen ydes 

tilskud i strid med statsstøttereglerne. En forudsætning for, at tilskudsansøgere, som 

tillige får stillet en kommunegaranti, kan få behandlet/imødekommet sin ansøgning om 

statsligt tilskud, er derfor, at ansøgeren og kommunen tilvejebringer dokumentation for, 

at garantien bliver stillet i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse. Det 

bemærkes, at FødevareErhverv skal kræve anlægstilskuddet tilbagebetalt, såfremt en 

garanti ikke er ydet i overensstemmelse med ovenstående regler.  

 

 

 


