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Indskærpelse til Bygge- og Boligforeningen af 1938 vedrørende kon-
kurrenceforvridende støtte fra Hjørring Kommune. 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sendte den 18. juli 2013 en foreløbig 
indskærpelse i høring hos Bygge- og Boligforeningen af 1938 vedrørende 
konkurrenceforvridende støtte fra Hjørring Kommune. Den 5. august 
2013 modtog styrelsen svar fra Bygge- og Boligforeningen af 1938. Vi 
fremsender hermed den endelige indskærpelse. 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog i slutningen af januar 2013 
en henvendelse om, at Bygge- og Boligforeningen af 1938 muligvis an-
vender offentlige tilskud fra Hjørring Kommune til cafédrift på kommer-
cielt plan i Hjørring.  
 
Ifølge det oplyste modtager Bygge- og Boligforeningen af 1938 et tilskud 
fra Hjørring Kommune til foreningens boligsociale ind-
sats/områdesekretariatet, herunder til drift af Kulturcaféen, der betjener 
beboere i området med billig mad mv. i et socialt perspektiv.  Samtidig 
hermed driver Kulturcaféen også café på kommercielt plan.  
 
Der findes imidlertid ingen regnskabsmæssig adskillelse mellem drifts-
udgifterne til cafédelen og de boligsociale aktiviteter i øvrigt, og da Kul-
turcaféen drives med et underskud, er der opstået mistanke om ulovlig 
anvendelse af offentlig støtte. 
  
Som svar på styrelsens foreløbige indskærpelse har Bygge- og Boligfor-
eningen af 1938 ved mail af 5. august 2013 oplyst, at foreningen intet har 
at tilføje udover, at foreningen laver de regnskaber, den skal, i henhold til 
de bevillinger foreningen har fået til den boligsociale helhedsplan i Hjør-
ring Vestby. 
 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal hertil bemærke, at det ifølge 
konkurrencelovens § 11 a er forbudt for virksomheder, der modtager of-
fentlig støtte, at overføre offentlige midler fra en virksomheds ikke-
konkurrenceudsatte områder til virksomhedens konkurrenceudsatte om-
råder. 

Dato: 28. august 2013 

 

Sag: TIFS-13/01668-10 

 

Sagsbehandler: /MTP 

 

 

 

KONKURRENCE- OG  

FORBRUGERSTYRELSEN 

 
Carl Jacobsens Vej 35 

2500 Valby 

 

Tlf. 4171 5000 

Fax 4171 5100 

CVR-nr. 10 29 48 19 

kfst@kfst.dk 

www.kfst.dk 
 
 
 
ERHVERVS- OG  

VÆKSTMINISTERIET 



  2 

 

 
Efter konkurrencelovens § 11 a kan konkurrencerådet gribe ind over for 
offentlig støtte til bestemte former for erhvervsvirksomhed, hvis den for-
vrider konkurrencen og ikke er lovlig i henhold til offentlig regulering.  
 
Indskærpelse 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen indskærper, at det udgør en overtræ-
delse af konkurrencelovens § 11 a, såfremt en virksomhed, der modtager 
offentlige tilskud, overfører hele eller dele af disse tilskud fra virksomhe-
dens ikke-konkurrenceudsatte område til virksomhedens aktiviteter på et 
konkurrenceudsat område. 
 
Styrelsen finder det for nuværende ikke godtgjort, at Bygge- og Boligfor-
eningen af 1938 anvender tilskuddet fra Hjørring Kommune i strid med 
konkurrencelovens § 11 a og vil derfor ikke foretage sig yderligere i sa-
gen, men bemærker, at det er virksomhedens eget ansvar at sikre sig, at 
konkurrenceloven overholdes. Styrelsen vil til enhver tid genoptage sa-
gen, hvis styrelsen på baggrund af en klage eller på anden vis erfarer, at 
der er grundlag herfor. 
 
I den forbindelse henledes opmærksomheden på, at Konkurrencerådet 
kan udstede påbud om, at støtte, der er ydet ved hjælp af offentlige midler 
til fordel for bestemte former for erhvervsvirksomhed, skal bringes til 
ophør eller tilbagebetales. 
 
Afslutningsvis bemærkes, at styrelsen har til hensigt at offentliggøre den-
ne udtalelse på sin hjemmeside www.kfst.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Matilde Toftdal Pedersen 
Fuldmægtig 
Tlf. dir.: 41 71 52 22 
E-mail: mtp@kfst.dk 


