
Til Lodsejere:

• Evaluering af potentiale for solceller (udnyttelses-
grad af jord, solindstråling)

• Dialog med kommune og afholdelse af borger-
møder med lokalbefolkningen

• Myndighedsbehandling (udarbejdelse af          
miljøkonsekvensrapport, lokalplan mv.)

• Design og optimering af solcellepark
• Etablering og efterfølgende drift af solcellepark

Hvorfor Jysk Energi?:

• Langsigtet investering uden videresalg for øje
• Fortrinsvis arealer fra 40 ha til 300 ha
• Målsætning er at investere 1 mia. kr. i solcelleparker

Til lokale borgere:

Jysk Energis model bygger på et mantra, der lyder: 
”dem, der skal se på solcelleparken, skal også have 
fordelen”. Derfor tilbyder Jysk Energi op til 50% af 
solcelleparken til lokalbefolkningen til kostpris i fælles 
I/S-selskab (Jysk Energi og kommunens borgere). 
Der udfærdiges et investeringsprospekt, hvor projektet 

præsenteres og en business-case opstilles.

L.I.V. modelS

Medejerskab i Jysk Energis LIV-model:

• Dialog med lokalbefolkningen og afholdelse af borgermøder.

• Op til 50 procent af projektet udbydes som andele til lokale borgere.

• En andel beregnes som 1/1000-del af forventet produktion fra parken. Disse andele 

divideres op i projektets anlægssum og angiver minimumsinvesteringen. 

• Borgere inden for 4,5 km af projektet får fortegningsret, hvorefter resterende andele 

udbydes til resten af kommunen.

• Anparterne udbydes til kostpris. Borgerne betaler derfor nøjagtigt samme pris som 

Jysk Energi og høster nøjagtigt samme potentielle overskud.

• Efter godkendt plangrundlag for projektet, så indledes proces om køb af andele i   

fælles I/S-selskab (Jysk Energi A.m.b.a. og kommunens borgere). 

• Jysk Energi opretter en særlig pulje til lokale initiativer (støtte til foreningslivet,          

turismetiltag, naturinsatser mv.).

Lokalt medejerskab og Investeringer på lang sigt i Vedvarende energi

Jysk Energi har en ambition om at bidrage aktivt til den grønne omstilling og helt specifikt – regeringens mål om at 
tidoble produktionen fra solceller i 2030. Med afsæt i vores snart 100-årige andelskoncern, har Jysk Energi indsigt i hele 

opbygningen af elnettet og afsætningen af den producerede strøm.

Om Jysk Energi A.m.b.a.
Jysk Energi er en forbrugerejet energikoncern med 30.000 andelshavere og 

hovedsæde i Holstebro. Koncernen har siden etablering i 1923 været drevet efter 
klassiske vestjyske værdier og har i dag forretningsområder indenfor elforsyning, 

elsalg, fibernet, tekniske højspændingsydelser og VE parker. Koncernens 
egenkapital på ca. 1,7 mia. kr. gør Jysk Energi til en stærk partner i ethvert projekt.

Eksempel:

En andel vil koste omkring kr. 

4.500 svarende til 1/1000- del 

af forventet produktion fra 

parken. Hvis parken producerer 

100.000.000 kWh, så er der 

100.000 andele. Anlægssum-

men divideres med antallet af 

andele og angiver andelsprisen. 


