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Kapitel 1:  Indledning 
 
EU-retten har en stadig større indvirkning på centraladministrationens daglige arbejde. Et af 
de nyere fokusområder er EF-Traktatens regler om statsstøtte. Statsstøttereglerne har naturlig-
vis hele tiden været en del af EU og retsgrundlaget i traktaterne, men modsat de almindelige 
konkurrenceregler er fokus først inden for de seneste år blevet rettet på statsstøttereglerne. I 
2005 iværksatte Europa-Kommissionen med Kommissær Neelie Kroes i spidsen en ambitiøs 
handlingsplan på statsstøtteområdet. Udover at revidere og kodificere de eksisterende regler 
introducerer handlingsplanen nye policyområder, og endelig er handlingsplanen et udtryk for 
den politik, som Rådet for den Europæiske Union introducerede i Lissabon-strategien fra 
marts 2000. Lissabon-strategien skal gøre EU til den mest konkurrencedygtige og dynamiske 
vidensbaserede økonomi i verden inden år 2010. Et af instrumenterne til at opfylde denne 
strategi er, at der skal tildeles mindre og bedre statsstøtte.  
 
Den danske statsstøttepolitik skal dels sikre, at Danmark opfylder sine forpligtelser i forhold 
til EU og dels, at der ikke opstår juridisk og politisk problematiske sager om tilbagebetaling af 
ulovligt ydet statsstøtte. Man vil kunne risikere at skulle standse udbetalinger af støtte og mid-
lertidigt kræve støtte tilbage fra modtagerne, hvis Kommissionen enten via en klage eller af 
egen drift bliver opmærksom på en ikke anmeldt ordning. På den baggrund har den danske 
regering besluttet at nedsætte Statsstøtteudvalget. Statsstøtteudvalget skal hjælpe ministerier 
med at afdække og løse statsstøtteretlige problemstillinger i forbindelse med nye lovinitiati-
ver, så man undgår sager om ulovlig statsstøtte.  
 
Statsstøtte – kort fortalt 
Støttebegrebet er bredt defineret og omfatter alle former for statslig aktivitet, der giver en 
eller flere virksomheder en økonomisk fordel frem for andre, uanset formen. Statsmidler om-
fatter midler fra offentlige myndigheder, men også midler fra fx fonde eller institutioner (eller 
koncessionerede virksomheder), der er udpeget af offentlige myndigheder, og som fx admini-
strerer støtten eller har eneretsstatus. 
 
Støtten skal være selektiv og rette sig mod visse sektorer eller virksomheder frem for andre. 
En ordning kan fx være rettet mod pengeinstitutter eller mod små og mellemstore virksomhe-
der. Det faktum, at ikke alle virksomheder kan få adgang til støtten på lige objektive vilkår, 
fordi der sker en kvalitativ udvælgelse af de støtteberettigede virksomheder, eller fordi ord-
ningen har et begrænset budget (budgetloft), indebærer selektivitet. Generelle ordninger, der 
er åbne for alle på lige objektive vilkår – fx generelle skatteregler - er derimod ikke statsstøtte.   
 
Endeligt skal støttemodtageren gennem støtten opnå en bedre stilling på markedet end kon-
kurrenterne, og støtten skal påvirke samhandlen mellem medlemsstaterne. Der skal således 
være en markedspåvirkning.  
 
Ansvaret for at overholde EU’s statsstøtteregler påhviler den enkelte myndighed og det enkel-
te ministerium. Det er de enkelte medarbejdere og chefer i det relevante ministerium, der skal 
løse opgaven med at sikre, at et initiativ er i overensstemmelse med EU-reglerne, og om for-
nødent indhente Kommissionens godkendelse.  
 
Lovgivning og andre initiativer der kan indeholde statsstøtte 
Når en offentlig myndighed planlægger initiativer, der kan betyde, at offentlige midler, skatte-
fordele eller regulering anvendes, er det vigtigt at undersøge, om der er tale om statsstøtte i 
forhold til EF-Traktatens regler om statsstøtte, og om støtten eventuelt kan godkendes. Myn-
digheden skal planlægge en proces, der gør, at initiativet kan undersøges, tilpasses og eventu-
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elt godkendes af Kommissionen på grundlag af EU’s statsstøtteregler. Som led i løsning af 
denne opgave skal der indhentes vurdering fra Statsstøtteudvalget, der betjenes af Statsstøtte-
sekretariatet i Konkurrencestyrelsen. 
 
Processen med at vurdere og godkende statsstøtte består af tre faser: 
 
I.  Design og afklaringsfasen - vurdering - og tilpasning af initiativet til statsstøtte-

reglerne 
II.  Kontakt til Kommissionens tjenestegrene om initiativet 
III.  Formel anmeldelse til Kommissionen - og godkendelse af statsstøtten  

 
Processen begynder allerede, når de første overvejelser om et nyt initiativ gøres i ministeriet 
og slutter, når Kommissionen eventuelt godkender ordningen som lovlig statsstøtte. Normalt 
vil en ”statsstøtteproces” bestå af følgende: 

 
I. Design og afklaringsfasen  
Ministeriet vurderer i designfasen, om et nyt initiativ vil indebære statsstøtte, der skal god-
kendes af Kommissionen. Den indledende vurdering foretages tidligst muligt, dvs. inden initi-
ativet forelægges til beslutning i fx Ø-udvalget, inden forslaget sendes til Statsministeriet som 
bidrag til lovprogrammet, og inden udkast til lovforslag eller lignende sendes i høring. Hvis 
ministeriet vurderer, at der er tale om støtte i EF-Traktatens forstand, skal der foretages en 
nærmere vurdering af støtten i forhold til statsstøttereglerne og praksis.  
 

• Kapitlerne 2, 3, 4, 5 og 7 beskriver, hvad der kan være relevant at undersøge og inde-
holder samtidig links til relevante bestemmelser. 

 
Når ministeriet har gennemført en indledende vurdering af ordningen, søges rådgivning hos 
Statsstøttesekretariatet i Konkurrencestyrelsen, der vurderer initiativet og rådgiver om anven-
delsen af statsstøtteregler og procedurer. Sagen forelægges herefter Statsstøtteudvalget.  

 
• Kapitel 6 beskriver, hvordan denne screeningsprocedure forløber. 

 
II. Kontakt til Kommissionens tjenestegrene 
Hvis det vurderes, at en ordning indeholder statsstøtte, er det ofte hensigtsmæssigt, at Kom-
missionen tidligt og uformelt kontaktes om initiativet for at få en vurdering af initiativets for-
enelighed med statsstøttereglerne, herunder hvilke spørgsmål der skal afklares og mulighe-
derne for, at initiativet vil kunne godkendes. Det kan også afklares, hvilke oplysninger der vil 
være relevante ved anmeldelsen til Kommissionen. Der kan indhentes rådgivning i Statsstøt-
tesekretariatet og på den danske EU-repræsentation i Bruxelles om tidlige, uformelle kontak-
ter til Kommissionen. 

 
• Kapitel 6 beskriver, hvordan en sådan kontakt etableres.  

 
III. Anmeldelse (notifikation) af statsstøtte til Kommissionen  
Hvis det vurderes, at det endelige initiativ indeholder statsstøtte, skal støtteordningen som 
udgangspunkt anmeldes til Kommissionen. Ligeledes omkring selve anmeldelsen kan der 
søges rådgivning hos Statsstøttesekretariatet samt Statsstøtteudvalget.  
 

• Kapitel 7 beskriver regelgrundlaget for anmeldelsesproceduren og gennemgår prak-
tikken i anmeldelsesproceduren.  
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Kontaktinformationer: 
 
Statsstøtteudvalget & 
Statsstøttesekretariatet  
Konkurrencestyrelsen 
Nyropsgade 30 
DK-1780 København V 
Telefon 72 26 80 00 
 
Statsstøtte e-mail: statsstoette@ks.dk 
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Kapitel 2: Hvad er statsstøtte? 
 
Offentlig finansiering og penge, der gives til private virksomheder, kan være omfattet af EF-
Traktatens statsstøtteregler og kræve godkendelse af Kommissionen, inden støtten bliver lov-
lig. Dette kapitel beskriver de kriterier, der skal være opfyldt for, at der er tale om statsstøtte i 
EF-Traktatens artikel 87’s forstand.  
 
Artikel 87, stk. 1: 

”Bortset fra de i denne traktat hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af 
statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkåre-
ne ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med fællesmarkedet i det om-
fang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne.” 

 
Det er altid vigtigt at foretage en vurdering af, om der er tale om statsstøtte. Hvis ikke samtli-
ge kriterier, der beskrives nedenfor, er opfyldt, er der slet ikke tale om statsstøtte, og det vil 
derfor ikke være nødvendigt at anmelde ordningen til Kommissionen. 
 
Det er en generel betingelse, at artikel 87 kun finder anvendelse på støtte rettet mod virksom-
heder, som er omfattet af EF-Traktatens virksomhedsbegreb. Indledningsvist beskrives i afsnit 
2.1, hvordan dette begreb fortolkes i fællesskabsretten. Herefter gennemgås i afsnit 2.2 – 2.7 
de nærmere betingelser for, at et initiativ udgør statsstøtte i henhold til artikel 87.   
 
2.1 Virksomhedsbegrebet i artikel 87: Økonomisk akt ivitet 
 
I traktaten er der en række henvisninger til begrebet virksomhed, uden at dette er nærmere 
defineret. EF-Domstolen har imidlertid fortolket og udviklet begrebet således, at det har fået et 
funktionelt indhold. Dette indebærer, at en enhed, uanset dens retlige status og finansierings-
måde, er omfattet af virksomhedsbegrebet, såfremt denne enhed udøver økonomisk aktivitet.1 
En forudsætning for, at artikel 87 finder anvendelse, er derfor, at den virksomhed, aktivitet 
eller det projekt, som det påtænkes at støtte, falder inden for området økonomisk aktivitet.  
 
EF-Domstolen praksis i relation til begrebet økonomisk aktivitet er opsummeret af generalad-
vokat Maduro i forslaget til afgørelse i Fenin-sagen2. Af generaladvokatens analyse fremgår, 
at Domstolen anser markedsdeltagelse som den bærende parameter for, om der er tale om 
økonomisk aktivitet.  

                                                 
1 C-41/90, præmis 21. 
2 C-205/03 P. 



 9 

 
EF-Domstolen om økonomisk aktivitet: Markedsdeltagelse 

I Höfner og Elser-dommen3 havde den omhandlede aktivitet (arbejdsformidlingsvirksomhed) økonomisk 
karakter, bl.a. fordi aktiviteten ikke altid har været og ikke nødvendigvis bliver udøvet af offentlige enhe-
der. I Ambulanz Glöckner-dommen4 fandt Domstolen ligeledes, at sanitetsorganisationer, der udfører tje-
nesteydelser på markedet for udrykningskørsel og sygetransport, måtte anses for virksomheder, bl.a. fordi 
sådan virksomhed ikke altid er blevet og ikke nødvendigvis bliver udført af sådanne organisationer eller 
af offentlige myndigheder. 

Domstolen vurderer med andre ord, hvorvidt den pågældende aktivitet alene udøves af offentlige enheder, 
eller om den (potentielt kan) udøves i konkurrence med andre. På denne baggrund synes de fleste aktivite-
ter omfattet af begrebet, idet næsten samtlige aktiviteter potentielt kan udøves af private erhvervsdriven-
de. Domstolen har derfor uddybet begrebet økonomisk aktivitet og knyttet det til et krav om markedsdel-
tagelse5,. I sagen 118/85, Kommissionen mod Italien, bemærkede Domstolen således, at ”[d]et er ube-
stridt, at Administrazione autonoma dei monopoli di stato udøver erhvervsmæssig virksomhed (økono-
misk aktivitet, red.), idet dette organ udbyder varer og tjenesteydelser på markedet for forarbejdede to-
baksvarer”.    

Det afgørende i denne sammenhæng er, at aktiviteten udøves på markedsvilkår.6 Markedsvilkår kende-
tegnes ved en adfærd, der består i at udbyde varer eller tjenesteydelser mod vederlag.7 Det er uden betyd-
ning, om aktiviteten udøves af en non-profit virksomhed, såfremt den udøves i konkurrence med andre 
virksomheder – markedsdeltagere.8 

Domstolens kriterium om markedsdeltagelse indebærer, at begrebet økonomisk aktivitet kan 
udvikle sig over tid. Aktiviteter, der normalt falder inden for statens eksklusive kompetence 
eller særlige opgaver på fx uddannelsesområdet, vil således være omfattet, såfremt staten tilla-
der, at der (delvist) opstår konkurrence på området.  
 
I det følgende beskrives et udsnit af retspraksis vedrørende kriteriet om markedsdeltagelse 
inden for nogle områder, hvor det kan være vanskeligt at vurdere, om der er tale om økonomi-
ske eller ikke-økonomiske aktiviteter. Det drejer sig om sociale ydelser, sundhed, kultur og 
uddannelse. Også inden for andre sektorer kan afgrænsningen være vanskelig. Indtil videre har 
retspraksis imidlertid omhandlet de fire nævnte områder, hvorfor det kun er disse, der behand-
les.  
 
Sociale sikringsordninger og sundhedsydelser 
I lyset af betingelsen om markedsdeltagelse er grundlæggende sociale sikringsordninger samt 
en række aktiviteter, der udføres af organisationer, der hovedsagelig varetager sociale funktio-
ner, og som ikke forventes at beskæftige sig med industrielle eller kommercielle aktiviteter, 
traditionelt blevet betragtet som ikke-økonomiske aktiviteter.  
 
I Poucet og Pistre-dommen9 var der tale om, at et organ administrerede en national, social sik-
ringsordning for selvstændige, der omfattede dels en forsikring mod udgifterne ved sygdom og 
barsel, dels alderspension. Ordningen var obligatorisk, og ydelsernes størrelse var uafhængig 
af de indbetalte bidrag, der var fastsat ved lov. Dette indebar, at der ikke kunne siges at være 
tale om udbud af ydelser på markedsvilkår, idet der hverken var tale om en reel modydelse, 
eller på anden måde incitament for det administrerende organ til at udbyde ydelsen. Ordningen 
byggede på et solidaritetsprincip, hvor samtlige deltagere modtog samme ydelse uanset bidrag 

                                                 
3 C-41/90, præmis 22. 
4 C-475/99. 
5 Generaladvokat Maduros forslag til afgørelse i sag C-205/03 P, præmis 12. 
6 Se sag C-49/07, præmis 27. 
7 Generaladvokat Maduros forslag til afgørelse i sag C-205/03 P, præmis 13. 
8 Sag 78/76, Steinike og Weinig mod Tyskland. 
9 Forenede sager C-159/91 og C-160/91, Poucet og Pistre, Sml. I, s. 637. 
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og indebar således en omfordeling af ressourcerne mellem de mere og mindre velhavende, og 
der var derfor tale om ikke-økonomisk aktivitet. 
 
Dommen kan sammenholdes med Albany- Brentjens- og Drijvende Bokken-dommene10. 
Domstolen fandt, at en pensionsfond, der administrerer en tillægspensionsordning, og som er 
oprettet i henhold til en kollektiv overenskomst indgået mellem en bestemt branches arbejds-
giver- og arbejdstagerorganisationer, og hvor tilslutning er obligatorisk for de offentlige myn-
digheder og for alle arbejdstagere inden for branchen, er at betragte som en virksomhed, der 
udøver økonomisk aktivitet.  
Domstolen nåede til dette resultat, idet den fastslog, at erhvervspensionsfonden selv fastsatte 
bidragene og ydelserne, og at fondens ydelser var afhængig af de økonomiske resultater af de 
investeringer, fonden foretog, og som var undergivet forsikringstilsynets kontrol, således som 
det var tilfældet for et forsikringsselskab. Fonden byggede derfor på et kapitaliseringsprincip 
i modsætning til et solidaritetsprincip. Dette, sammenholdt med den omstændighed, at er-
hvervspensionsfonden i visse tilfælde var forpligtet til eller havde mulighed for at fritage virk-
somheder for tilslutningen, betød, at fonden udøvede økonomisk virksomhed i konkurrence 
med forsikringsselskaberne. 
 
Også på sundhedsområdet finder sondringen solidaritetsprincip kontra kapitaliseringsprincip 
anvendelse. Dette indebærer fx, at såfremt sundhedsvæsenet baseres på en ren omfordelings-
politik (solidaritet), finder EF-Traktatens statsstøtteregler som udgangspunkt ikke anvendelse. 
At der er tale om en offentlig sundhedsydelse, er imidlertid ikke tilstrækkeligt til at kunne 
klassificere aktiviteten som ikke-økonomisk. 
 
I Smits/Stichting Ziekenfonds-sagen11 afviste Domstolen således et argument om, at hospi-
talsydelser ikke kunne klassificeres som økonomisk aktivitet. Sagerne vedrørte godtgørelse af 
udgifter til hospitalsindlæggelse i andre medlemsstater. Domstolen anførte bl.a., at traktatens 
art. 60 [nu 50] finder anvendelse på ydelser, der normalt udføres mod betaling, og at det væ-
sentligste kendetegn ved betalingen findes i det forhold, at den udgør det økonomiske mod-
stykke til den pågældende tjenesteydelse. I den konkrete sag fandt Domstolen, at de betalin-
ger, der foretages af sygekasserne, udgør det økonomiske modstykke til hospitalsydelser og 
har utvivlsomt karakter af betaling for det hospital, der har fordel heraf, og som udøver øko-
nomisk aktivitet. 
   
På social- og sundhedsområdet afhænger vurderingen af markedsdeltagelse af, om den pågæl-
dende ordning eller aktivitet følger et solidaritetsprincip. Praksis synes dog stadig noget uklar i 
forhold til, hvilke parametre Domstolen anvender, når den vurderer, om en aktivitet hovedsa-
geligt baseres på et solidaritets- eller et kapitaliseringsprincip. På baggrund af Generaladvokat 
Maduros forslag til afgørelse12 i Poucet og Pistre-sagen kan følgende parametre for, hvornår 
der er formodning for solidaritet, dog opstilles: 
 

- Garanti for brugernes universelle adgang til forskellige tjenester. 
- Ingen sammenhæng mellem omkostningerne ved ydelsen og brugerens betaling. 
- Hvis sundhedstjenesteydelser kun kan leveres af statskontrollerede enheder med pligt 

til gratis at pleje alle de patienter, de får, bygger aktiviteten alene på solidaritetsprin-
cippet. 

 

                                                 
10 Domstolens dom af 21. september 1999, C-67/96. 
11 C-157/99. I sagen havde flere regeringer bestridt, at hospitalsydelser kan udgøre en økonomisk aktivitet i henhold til trakta-
tens art. 60 [nu 50], navnlig når de udredes vederlagsfrit in natura i henhold til den gældende sygesikringsordning. Regerin-
gerne henviste bl.a. til Humbel-sagen, der omtales nærmere nedenfor.  
12 Præmis 27. 
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Undervisning og kultur 
Det grundlæggende uddannelsesvæsen betragtes som værende af ikke-økonomisk art. Dette 
har Domstolen bl.a. fastslået i Humbel-sagen13, hvor den lægger vægt på, at der inden for det 
grundlæggende uddannelsesvæsen ikke finder sædvanlig betaling sted for de tjenesteydelser, 
der leveres. Staten driver et sådan system med henblik på at varetage sine opgaver overfor 
befolkningen på det sociale, kulturelle og uddannelsesmæssige område. Fordi finansieringen i 
almindelighed sker over det offentlige budget baseret på et solidaritetsprincip, er der ikke tale 
om markedsdeltagelse eller levering af ydelser på markedsvilkår.  
 
Masteruddannelser, som udbydes mod betaling, er derimod et eksempel på økonomisk aktivi-
tet, selvom uddannelsen udbydes af en uddannelsesinstitution, som sædvanligvis kan henføres 
til det almindelige uddannelsesvæsen. Der kan derfor være tale om, at fx et universitet udøver 
såvel økonomisk som ikke-økonomisk aktivitet, og anvendelsen af statsstøttereglerne afhæn-
ger derfor af, om det er den ene eller anden type aktivitet, der støttes.  
 
På kulturområdet, kan sagen om Geocenter Møns Klint14 nævnes. Her var der tale om et pro-
jekt, der kombinerer et naturmuseum med forsknings- og uddannelsesfaciliteter. Centrets ho-
vedformål er at bevare og formidle det unikke naturområde, og således arbejde for at fremme 
de særlige videnskabelige og kulturelle værdier, der er tilknyttet regionen. Centret rummer et 
museum for geologiske og biologiske betingelser, en tjeneste der skal håndtere turiststrømmen 
i det følsomme naturområde, organisering af kulturelle arrangementer og kunstbegivenheder 
med udgangspunkt i naturen samt et forskningscenter. Kommissionen anførte i sin beslutning, 
at forvaltning og rentabel udnyttelse af de kommercielle faciliteter samt driften af forsknings-
centeret er en økonomisk aktivitet, hvorfor Geocentret kunne betragtes som en erhvervsvirk-
somhed jf. TEF art. 87, stk. 1.  
 
Sammenfatning om økonomisk aktivitet 

På baggrund af ovenstående kan følgende udgangspunkt anvendes, når det skal vurderes, om der er tale 

om økonomisk aktivitet i artikel 87’s forstand: 

Taler for ikke-økonomisk aktivitet: 

• Aktiviteter, omfattet af statens eksklusive kompetence og forpligtelser samt ydelser, der har karak-

ter af myndighedsudøvelse (fx udstedelse af pas, forsvar, politi og retsvæsen mv.). 

• Aktiviteter, der udelukkende udbydes på baggrund af et solidaritetsprincip eller omfordelingspolitik 

dvs.  er offentligt finansieret uden brugerbetaling (fx visse undervisnings-, sundhedsmæssige, socia-

le og kulturelle ydelser).  

Taler for økonomisk aktivitet: 

• Aktiviteter, der består i, at en markedsdeltager udbyder varer eller tjenesteydelser mod vederlag 

(markedsvilkår). Vederlag udgør den modydelse, der normalt aftales mellem parterne, og hvor be-

tingelserne for vederlaget genererer profit eller udbytte, eller som i det mindste dækker ydelsernes 

omkostninger. Er der tale om et marked, hvor udbyderen har et incitament til at udbyde ydelsen, er 

der formodning om økonomisk aktivitet. 

• Offentlige public service opgaver, betroet private virksomheder (tjenesteydelser af almen økono-

misk interesse). Afsnit 2.4.3 redegør nærmere for dette begreb. 

 

                                                 
13 Domstolens dom af 28. september 1988, den belgiske stat mod Rene Humbel og hustru Maria-Therese Edel, sag C-263/86. 
14 N 216/05 – Danmark – Støtte til Geocenter Møns Klint. 
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2.2 EF-Traktatens statsstøttebegreb, artikel 87 
 
Som nævnt fremgår det af artikel 87, stk. 1, at statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af 
statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkur-
rencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, er uforenelig 
med fællesmarkedet, i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne. 
 
Bestemmelsen indeholder således flere betingelser for, at et initiativ er omfattet af statsstøtte-
begrebet. Nedenfor vil betingelserne blive gennemgået og opdelt således:   
 
Kriterier for hvornår der er tale om statsstøtte 

2.3 Hvad forstås der ved statsmidler? 

2.4 Er der tildelt en fordel? 

2.5 Er ordningen selektiv? 

2.6 Fordrejer eller truer ordningen med at fordreje konkurrencevilkårene? 

2.7 Er der samhandelspåvirkning? 

 
Betingelserne er kumulative og skal derfor alle være opfyldt, før der er tale om statsstøtte i 
artikel 87’s forstand.  
 
Kommissionen har defineret en række forskellige foranstaltninger som statsstøtte. Disse om-
fatter bl.a. direkte pengetilskud, skattefritagelser, fordelagtige renter, statsgarantier, erhver-
velser af jord og bygninger på fordelagtige vilkår, sikkerhed mod tab, fortrinsstilling ved til-
deling af udbudsopgaver og afståelse fra opkrævning af afgifter. Listen er naturligvis ikke 
udtømmende men tjener til illustration af forskellige tiltag, der betragtes som statsstøtte.   
 
Artikel 87 – Kommissionens og EF-Domstolens praksis 

Artikel 87 giver ikke nogen nærmere definition af statsstøtte, men EF-Domstolen har anlagt en bred de-
finition af begrebet. Hensigten med tildelingen af støtte er ikke afgørende for afgrænsningen af anven-
delsesområdet for artikel 87, ligesom det er virkningen og ikke formen, der er afgørende for vurderingen 
af, om en foranstaltning udgør støtte.15 Af danske erfaringer kan nævnes Kommissionens sag om Spar-
bank Nords overtagelse af Himmerlandsbanken. Da Regeringen forhandlede med Sparbank Nord om 
overtagelsen, blev banken fejlagtigt indrømmet et stort fradrag. Der blev efterfølgende indgivet en klage 
til Kommissionen, som udtalte, at det var lige meget, om fordelen var opstået uden hensigt og på bag-
grund af en fejl fra statens side. Virkningen var nemlig, at Sparbank Nord fik en fordel, som den ikke 
var berettiget til. Fordelen udgjorde dog ikke statsstøtte efter artikel 87, stk. 1, da der ikke var samhan-
delspåvirkning. 

 
Artikel 87 har ikke direkte virkning. Private parter kan således ikke påberåbe sig artiklen i et 
forsøg på at anfægte en støtteordning. Private må i stedet henholde sig til artikel 8816, hvis de 
vil klage til Kommissionen over ulovlige støtteordninger. Endvidere kan man, såfremt man er 
direkte berørt af en kommissionsbeslutning, anfægte gyldigheden af beslutningen for fælles-
skabets domstole.  
 

                                                 
15”Artikel [87] sondrer således ikke under hensyn til grundene til eller hensigten med de omhandlede interventi-
oner men definerer dem i kraft af deres virkninger” jf. sag 173/73, Italien mod Kommissionen, Saml. 1974, s. 
709, præmis 27. 
16 Se kapitel 7 for en gennemgang af artikel 88 EF. 
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I de følgende afsnit gennemgås de fem kriterier i artikel 87, stk. 1. Gennemgangen af artikel 
87, stk. 1, skal ikke ses som en udtømmende definition af statsstøtte men alene som en vejled-
ning i, hvad der kan udgøre statsstøtte.  
 
2.3 Statsmidler 
 
Den første betingelse, der skal være opfyldt for, at der er tale om statsstøtte, er betingelsen 
om, at støtten skal ydes af staten eller ved hjælp af statsmidler.  
 
Støtte behøver ikke nødvendigvis at komme direkte fra statens budget for at være omfattet af 
statsstøttebegrebet, og staten fortolkes i denne sammenhæng bredt og omfatter både lokale, 
centrale og regionale myndigheder. Endvidere er organer, der er udpeget af staten, eller som 
administreres af staten, også omfattet af statsbegrebet. Det betyder, at organer – også private – 
der er udpeget af staten, eller over hvilke staten har kontrolbeføjelser eller anden afgørende 
indflydelse, og som administrerer offentlige fonde eller midler, også vil være omfattet af 
statsbegrebet. Organer, der administrerer private midler, kan også være omfattet. Det vil de 
typisk være, hvis det offentlige har en kontrolbeføjelse i forhold til organet. Det lader imidler-
tid til, at EF-Domstolen har trukket en grænse for, hvornår der er tale om statslig intervention.  
 
EF-Domstolens udtalelse om definitionen af statsmidler – PreussenElektra 

I PreussenElektra-sagen17 var der tale om en ordning, hvorved private virksomheder ved lov blev tilpligtet 
at købe miljørigtig energi til en pris over markedsprisen af en privat producent af miljørigtig energi. Pro-
ducenten opnåede herved støtte til sin produktion, men Domstolen slog fast, at ordningen ikke var i strid 
med artikel 87. EF-Domstolen fandt, at den forpligtelse, virksomhederne havde til at købe den pågælden-
de elektricitet til fastsatte mindstepriser, ikke udgjorde nogen direkte eller indirekte overførsel af stats-
midler til producenterne af elektricitet fra vedvarende energikilder. Det er vigtigt at bemærke, at pengene 
ikke på noget tidspunkt var i statens varetægt men blev givet fra en privat til en anden privat i henhold til 
en lov. Derved er den tidligere antagelse om, at enhver fordel, der indrømmes virksomheder ved statens 
mellemkomst, skal betragtes som statsstøtte, ikke længere så klar. Gives ”støtten” således via fastsættelse 
af minimumspriser, der alene er en byrde for forbrugeren, er der slet ikke tale om statsstøtte i artikel 87’s 
forstand.18  

 
2.3.1 Støtten skal kunne tilregnes staten                                                                                                                                                                                                                      
At en offentlig virksomhed er oprettet i form af et privatretligt selskab udelukker ikke, at en 
støtteforanstaltning, der iværksættes af et sådant selskab, kan tilregnes staten. Det er i den 
forbindelse af betydning, om virksomheden er undergivet kontrol af staten, og om der som 
følge heraf i praksis består en reel mulighed for at udøve en dominerende indflydelse.19  
 

                                                 
 
17 Sag C-379/98, PreussenElektra AG v. Schleswag AG, Saml. 2001 I, s. 2099. 
18 Se endvidere sag 82/77, Van Tiggele, Saml. 1978, s. 25, præmis 24 og 25. 
19 Ibid præmis 57. 
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EF-Domstolens indsnævring af begrebet statsmidler 

Efter PreussenElektra-dommen herskede der nogen tvivl om, hvor meget staten skal være involveret i en 
sag, før der er tale om statsmidler. Efter Domstolens afgørelse i Stardust-sagen20 valgte EF-Domstolen at 
indsnævre forståelsen af begrebet statsmidler således, at det ikke længere er tilstrækkeligt, at en støtte-
foranstaltning er iværksat af en offentlig virksomhed, støtten skal også kunne tilregnes staten. 

Vurderingen af, om støtten ”kan tilregnes” staten, skal tage udgangspunkt i følgende:  

• Hvorvidt den pågældende offentlige virksomhed kan træffe den relevante beslutning uden at tage 
hensyn til krav fra offentlige myndigheder,   

• Hvorvidt den offentlige virksomhed er integreret i den offentlige forvaltning,  

• Karakteren af den offentlige virksomheds aktiviteter og om disse udøves på markedet under norma-
le konkurrencevilkår med deltagelse fra private erhvervsdrivende, 

• Udstrækningen af de offentlige myndigheders kontrol med administrationen af organet/virk-
somheden.21  

 

2.3.2 Statsmidler opsummering 
På baggrund af ovenstående kan følgende test bruges til at afgøre, om et initiativ involverer 
statsmidler: 

1. Først skal det vurderes, om midlerne kommer direkte eller indirekte fra staten. Hvis svaret er ja, 

2. Om midlerne kan tilregnes staten i henhold til Domstolens afgørelse i Stardust-sagen.  

 
2.4 Der skal indrømmes en fordel 
 
Det er ikke kun økonomiske fordele i form af kapitaltilskud eller andre direkte tilskud til en 
virksomhed, der kan betragtes som statsstøtte. Også i tilfælde, hvor virksomheder fritages for 
afgifter eller indrømmes selektive skattelettelser, kan disse foranstaltninger betragtes som 
fordele. I det hele taget betragtes alle de fordele, der indrømmes en virksomhed, som virk-
somheden ikke ville have kunnet opnå på normale forretningsmæssige vilkår, som fordele i 
artikel 87, stk.1’s forstand.22 
 
EF-Domstolen om konkurrencefordele opnået ved statsstøtte 

EF-Domstolen har slået fast, at ”formålet med [artikel87] er at hindre, at samhandelen mellem medlems-
staterne påvirkes af fordele, som indrømmes af offentlige myndigheder, og som under forskellige former 
fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller 
visse produktioner.”23 

 
Omkring 15 % af den støtte, som Danmark tildeler, bliver ikke tildelt direkte via tilskud eller 
kapitaltilførsler, men via skattelettelser eller andre instrumenter.24  
 

                                                 
20 Sag C-482/99, Stardust, Saml. 2002 s. I-4397. 
21 Herunder enhver anden omstændighed, som i det konkrete tilfælde indicerer, at de offentlige myndigheder er 
impliceret i vedtagelsen af en foranstaltning. Følgende forhold vedr. foranstaltningen tages i betragtning: række-
vidde, indhold eller de hermed forbundne betingelser, virksomhedens juridiske status – det være sig om den 
henhører under den offentlige ret eller privatrettens regler for selskaber, Ibid præmis 55 og 56. 
22 Henrik Mørch og Lena Sandberg, Forbudet mod statsstøtte i EF-Traktatens artikel 92(1), U.1995B.301 s. 301.  
23 Sag 173/73, Italien mod Kommissionen, Saml. 1974, s. 709, præmis 26. 
24 Kommissionens State Aid Scoreboard, forår 2005, s. 7. På EU 15 niveau er det ca. 25 % af al støtte, der tilde-
les på anden måde end ved direkte kapitaltilskud. 



 15 

Af andre instrumenter kan nævnes statsgarantier og lån ydet af staten på vilkår, der er bedre 
end markedsvilkårene. Statsgarantier kan være lige så skadelige for konkurrencen som direkte 
tilførsel af midler. Statsgarantier kan gøre virksomheder i stand til at opnå lån på vilkår, de 
normalt ikke ville være i stand til at få. Derfor betragtes støtte i form af statsgarantier som 
ydet på tidspunktet, hvor medlemsstaten stiller garantien, ligegyldigt om garantien aktualise-
res eller ej. De nævnte eksempler skal ikke betragtes som udtømmende.  
 
Medlemsstaterne har imidlertid ret til at indrømme bestemte virksomheder ”fordele” under 
forudsætning af, at de indrømmes på markedsvilkår. Det vil sige, at medlemsstaterne har ret 
til at agere, som en privat markedsinvestor ville have gjort i en lignende situation.  
 
2.4.1. Det markedsøkonomiske investorprincip 
Det markedsøkonomiske investorprincip betyder, at der ikke er tale om statsstøtte, hvis med-
lemsstaten handler som en normal markedsinvestor. Handler medlemsstaten som en privat 
markedsinvestor, der søger et normalt udbytte, opnår den virksomhed, som staten investerer i, 
ikke en fordel. 
 
En måde at afklare, om staten har handlet eller handler som en privat markedsinvestor, er, om 
private virksomheder også har investeret i den pågældende virksomhed på lignende vilkår. 
Markedsinvestorprincippet kan også påvises ved, at staten beregner sig et normalt udbytte 
eller en rente, der svarer til markedsrenten. Den faktiske rente må i så fald udregnes i hvert 
enkelt tilfælde og sammenlignes med den aktuelle markedsrente for en lignende finansiering. 
Det skal bemærkes, at Kommissionen årligt fastsætter en referencerente, der afspejler den 
gældende gennemsnitlige rentesats i de forskellige medlemsstater for mellem- og langfristede 
lån (5-10 år) med normal sikkerhed.25 Denne referencerente anvendes som et benchmark ved 
vurdering af, om markedsinvestorprincippet er overholdt i en konkret sag. Man skal imidlertid 
være opmærksom på, at alle forhold i den konkrete sag indgår i EF-Domstolens og Kommis-
sionen vurdering af, om staten har handlet som en normal markedsinvestor. 
 
Et eksempel på overvejelser om overholdelse af det markedsøkonomiske investorprincip er 
sagen om re-kapitaliseringen af tv-stationen TV2. I sagen påberåbte Danmark sig det mar-
kedsøkonomiske investorprincip men fik ikke medhold af Kommissionen i afgørelsen af 6. 
oktober 2004. Kommissionen konkluderede, at det ikke kunne udelukkes, at den påtænkte re-
kapitalisering indeholdt statsstøtte på baggrund af den planlagte privatisering og tilbagesøg-
ning af den tidligere ydede støtte. Dette på trods af, at Kommissionen gav udtryk for, at: ”I 
lyset af oplysningerne fra de danske myndigheder ser det således ud til, at kapitalindsprøjt-
ningen og konverteringen af gæld til egenkapital vil kunne give de danske myndigheder en 
rimelig forrentning i form af udbytte og kapitaltilvækst, der kan sammenlignes med de krav, 
der stilles af en almindelig investor, hvis handlemåde er dikteret ud fra selskabets langsigtede 
rentabilitetsudsigter.” 26 
 
Når Kommissionen alligevel konkluderede, at re-kapitaliseringen kunne indeholde statsstøtte, 
var det fordi forudsætningen for Danmarks analyse af overholdelsen af markedsinvestorprin-
cippet var baseret på en mere langsigtet investering i TV2. Denne forudsætning mente Kom-
missionen ikke var gyldigt, da de danske myndigheder havde tilkendegivet, at de agtede at 
privatisere selskabet i den nære fremtid. 
 
Kommissionen konkluderede dog, at samlet set var ethvert statsstøtteelement foreneligt med 
fællesmarkedet i henhold til EF- Traktatens artikel 86, stk. 2.  
 
                                                 
25 Jf. EFT C 273 af 09/09/1997. 
26 C (2004) 3632 fin, statsstøttesag nr. N 313/2004. 
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EF-Domstolen om det markedsøkonomiske investorprincip 

Domstolen har i Stardust-sagen27 udtalt, at ”[…] det fremgår af princippet om ligebehandling af offent-
lige og private virksomheder, at den kapital, som staten direkte eller indirekte indskyder i en virksomhed 
på vilkår, der svarer til normale markedsvilkår, ikke kan anses for statsstøtte […] Der skal derfor, som 
det ligeledes fremgår af Domstolens faste praksis, foretages en vurdering af, om en privat investor af en 
størrelse, der kan sammenlignes med organer, som forestår forvaltningen af den offentlige sektor, under 
tilsvarende omstændigheder kunne tænkes at ville have indskudt en kapital af den omhandlede størrel-
se[…] , navnlig under hensyn til de oplysninger, som var tilgængelige, og den forventede udvikling på 
datoen for kapitalindskuddet. […]” 28 

I forhold til hvordan en medlemsstats investeringer skal vurderes, udtalte Domstolen, at ”[d]er [skal] ved 
bedømmelsen af, om en stat har iagttaget en handlemåde, som en fornuftig investor ville have fulgt un-
der markedsøkonomiske vilkår, og af, om statens handlemåde er økonomisk rationel, […]  foretages en 
vurdering af situationen, som den var på det tidspunkt, da de finansielle støtteforanstaltninger blev truf-
fet, [således] at der ikke må tages hensyn til omstændighederne, som de har udviklet sig siden hen.”29 

 
I forhold til EF-Domstolens bemærkning om ”den forventede udvikling på datoen for kapital-
indskuddet”, skal det bemærkes, at medlemsstater har et vist spillerum til at foretage mere 
langsigtede investeringer, hvor ønsket om profit ikke er eneste formål.30  
 
2.4.2 Offentlige myndigheders salg af jord og bygninger 
Kommissionens meddelelse om offentlige myndigheders salg af jord og bygninger31 inde-
holder tre grundlæggende elementer:  

• Den beskriver en procedure, som giver medlemsstaterne mulighed for at behandle sager 
vedrørende salg af jord og bygninger på en måde, som automatisk udelukker statsstøtte 

• Den giver en oversigt over tilfælde af salg af jord og bygninger, der skal anmeldes til 
Kommissionen, for at det kan vurderes, om et bestemt salg indeholder støtte, og hvis det 
er tilfældet, hvorvidt støtten er forenelig med fællesmarkedet 

• Den giver Kommissionen mulighed for hurtigt at behandle eventuelle klager eller be-
mærkninger fra tredjemand, som henleder Kommissionens opmærksomhed på sager, 
hvor der kan være tale om støtte i forbindelse med salg af jord og bygninger 

 
De to overordnede principper i meddelelsen er, at salg af jord og bygninger ikke udgør stats-
støtte, hvis salget foretages enten (1) ved et tilstrækkeligt publiceret, offentligt og betingelses-
løst udbud, der kan sammenlignes med en auktion, hvor det højeste eller eneste tilbud accep-
teres, da dette pr. definition er et salg til markedsværdien eller (2) efter udførelse af en vurde-
ring ved en uafhængig sagkyndig. 
 
Tilstrækkeligt publiceret, offentligt og betingelsesløst udbud 
Ved salg efter udbud er det sagen uvedkommende, om der eksisterer en anden vurdering af 
jorden og bygningerne før tilbudsgivningen, for eksempel som bogført værdi. 
 
Det er afgørende, at udbudet er ’tilstrækkeligt publiceret’ og ’betingelsesløst’. I henhold til 
meddelelsen er et udbud tilstrækkeligt publiceret, hvis det gentagne gange har været annonce-
ret over en forholdsvis lang periode (to måneder eller længere) i den nationale presse, mæg-
lerpublikationer eller andre relevante publikationer, samt udbudt af mæglere med kontakt til et 
bredt udsnit af potentielle købere, således at det kan komme til alle potentielle køberes kend-
skab. 

                                                 
27 Sag C-482/99, Stardust, Saml. 2002 s. I-4397. 
28 Sag C-482/99, Frankrig mod Kommissionen, Saml. 2002 I s. 4397, præmis 69 og 70.  
29 Ibid. præmis 71. 
30 Sag C-303/88, ENI-Lanerossi, Saml. 1991 I, s. 1433. 
31 Meddelelse fra Kommissionen om statsstøtteelementer i forbindelse med offentlige myndigheders salg af jord og bygnin-
ger, 97/C 209/03. 
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Salg af jord og bygninger, som i kraft af deres store værdi eller andre egenskaber kunne til-
trække investorer med aktiviteter på europæisk eller internationalt plan, bør annonceres i 
jævnligt udkommende internationale publikationer. Kendskabet til sådanne udbud bør også 
udbredes via mæglere, som henvender sig til klienter på europæisk eller internationalt plan. 
 
Et udbud er betingelsesløst, hvis det står enhver køber, uanset hvilken virksomhed han driver, 
eller om han driver nogen virksomhed, frit for at erhverve jorden og bygningerne og anvende 
det/dem til eget formål. Der kan pålægges restriktioner for at forhindre offentlige gener af 
miljømæssige årsager eller for at forhindre rent spekulative bud. By- og regionalplanmæssige 
restriktioner, som pålægges ejeren i henhold til national ret vedrørende anvendelsen af jorden 
og bygningerne, har ingen betydning for spørgsmålet, om et tilbud er betingelsesløst. 
 
Vurdering ved uafhængig sagkyndig 
Hvis en offentlig myndighed ikke ønsker at anvende den procedure, der er beskrevet ovenfor, 
skal der udføres en uafhængig vurdering af en eller flere vurderingssagkyndige, før der indle-
des forhandlinger om salg for at fastlægge en markedsværdi på grundlag af almindeligt accep-
terede markedsindikatorer og vurderingsstandarder. 
 
Kommissionen definerer en vurderingssagkyndig som en person med et godt omdømme, som 
har relevant uddannelse og erfaring. Den sagkyndige skal også være neutral i sin vurdering og 
må altså ikke være underlagt indflydelse fra offentlige myndigheder. 
 
Hvis det efter en rimelig indsats for at sælge jorden og bygningerne til markedsværdien står 
klart, at den af den sagkyndige fastsatte pris ikke kan opnås, kan en afvigelse på op til 5 % fra 
denne værdi anses for at være i overensstemmelse med markedsvilkårene. Hvis det efter en 
yderligere rimelig periode står klart, at jorden og bygningerne ikke kan sælges til den af den 
vurderingssagkyndige fastsatte værdi minus de 5 %, kan der foretages en ny vurdering, som 
tager hensyn til de indhøstede erfaringer og de indkomne tilbud. 
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Den ’rimelige indsats’ og den ’rimelige periode’, som Kommissionen nævner i sin meddelel-
se, beskrives ikke nærmere. Det er således ikke klart angivet, hvad der kræves for, at en pris-
nedsættelse og ny vurdering kan tillades. Kravene til denne rimelighed vil formentlig variere 
fra sag til sag. 
 
Særlige forpligtelser, som er i offentlighedens interesse, og som er knyttet til jorden og byg-
ningerne og ikke til køberen eller hans økonomiske aktiviteter, kan pålægges ved salget, for-
udsat at enhver potentiel køber skal og principielt er i stand til at opfylde dem, uanset hvilken 
virksomhed han driver, eller om han driver nogen form for virksomhed. Den økonomiske 
ulempe, som følger af sådanne forpligtelser, bør vurderes særskilt af uafhængige vurderings-
sagkyndige og kan eventuelt modregnes i købsprisen. Forpligtelser, som det i det mindste 
delvis vil være i køberens egen interesse at opfylde, bør vurderes under hensyntagen til dette 
forhold. 
 
De økonomiske byrder vedrørende forpligtelser, som påhviler alle grundejere i henhold til 
almindelige retsforskrifter, må ikke fratrækkes købsprisen (det gælder fx en grundejers sam-
fundsmæssige pligt til pasning og vedligeholdelse af jorden og bygningerne eller betaling af 
skatter eller lignende afgifter). 
 
2.4.3. Tjenesteydelser af almen økonomisk interesse 
Medlemsstaterne har vide beføjelser til at definere tjenesteydelser af almindelig økonomisk 
interesse (services of general economic interest) undtagen i de sektorer, hvor der findes fæl-
lesskabsregler herom. 
 
Medlemsstaters kompensation til virksomheder, der udfører tjenester af almen økonomisk 
interesse, blev indtil 22. november 2001 betragtet som statsstøtte. Det betød, at alle ordninger, 
hvorved staten kompenserede virksomheder for en tjeneste af almen økonomisk interesse, 
skulle anmeldes i henhold til artikel 88, stk. 3. Dette blev ændret med Ferring dommen32 og 
igen med Altmark Trans-dommen33. 
 
EF-Domstolens afgørelser i Ferring og Altmark Trans-sagerne 
Ferring-sagen omhandlede en skatteundtagelse, der af EF-Domstolen blev betragtet som en 
kompensation for udførelsen af tjenester af almen økonomisk interesse, der derfor ikke ud-
gjorde statsstøtte. For at kompensationen ikke skulle betragtes som statsstøtte, var det dog en 
forudsætning, at kompensationen kun dækkede nettoomkostningerne i forbindelse med ud-
øvelsen af tjenesten. I det tilfælde kompensationen kun udgjorde de ekstraomkostninger, som 
virksomheden havde ved udøvelsen af tjenesteydelsen, blev der således ikke tildelt virksom-
heden en fordel.  
 
Den 24. juli 2003 afsagde EF-Domstolen dom i Altmark Trans-sagen. Spørgsmålet om, hvor-
vidt en kompensation for tjenesteydelser af almen økonomisk interesse udgør en fordel, blev 
besvaret kort og i tråd med EF-Domstolens afgørelse i Ferring-sagen. EF-Domstolen tilføjede 
imidlertid, at der i forbindelse med udførelsen af tjenesteydelser af almen økonomisk interesse 
og den herved tildelte kompensation, skal tages hensyn til en rimelig fortjeneste ved opfyldel-
sen af forpligtelserne. EF-Domstolen definerede imidlertid ikke, hvad en rimelig fortjeneste 
er, og i mange tilfælde vil grænsen mellem en rimelig kompensation og overkompensation 
ganske givet være lille og dermed også vurderingen af, om der indrømmes en fordel eller ej. 
EF-Domstolen udviklede følgende fire kriterier i Altmark Trans-dommen, der som minimum 
skal være opfyldt for, at der ikke er tale om statsstøtte:  

                                                 
32 Sag C-53/00, Ferring, Saml. 2001 I, s. 9067. 
33 Sag C-280/00, Altmark Trans GmbH og Regierungspräsidium Magdeburg mod Nahverkehrsgesellschaft Alt-
mark GmbH, Saml. 2003-I, 7747. 
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Er der tale om kompensation for udførelse af opgaver af almen økonomisk interesse? 

1. For det første skal den pågældende virksomhed faktisk være pålagt at opfylde forpligtelser til offent-
lig tjeneste, og disse forpligtelser skal være klart defineret.  

2. For det andet skal de kriterier, der er grundlaget for beregningen af kompensationen, være fastlagt 
på forhånd på en objektiv og gennemsigtig måde.  

3. For det tredje må kompensationen ikke overstige, hvad der er nødvendigt for helt eller delvist at 
dække de udgifter, der er forbundet med opfyldelsen af forpligtelserne til offentlig tjeneste, idet der 
skal tages hensyn til de hermed forbundne indtægter og til en rimelig fortjeneste ved opfyldelsen af 
forpligtelserne.  

4. Endelig fastslog EF-Domstolen, at størrelsen af den nødvendige kompensation skal fastlægges på 
grundlag af en analyse af de omkostninger, som en gennemsnitsvirksomhed, der er veldrevet og til-
strækkeligt udstyret med de nødvendige aktiver til at kunne opfylde de stillede krav til den offentli-
ge tjeneste, ville have ved at opfylde forpligtelserne. Der skal her tages hensyn til de hermed for-
bundne indtægter og til en rimelig fortjeneste ved opfyldelsen af forpligtelserne. Dette gælder dog 
ikke, såfremt den virksomhed, der overdrages en forpligtelse til offentlig tjeneste, udvælges på 
grundlag af en procedure, som giver mulighed for at udvælge den ansøger, der kan levere de pågæl-
dende ydelser til de laveste omkostninger for samfundet – typisk ved et udbud. 

                
Kommissionen har på baggrund af disse domme vedtaget regler for statsstøtte til tjenesteydel-
ser af almen økonomisk interesse i form af en beslutning og et sæt rammebestemmelser34. Det 
fremgår af disse regler, hvornår det offentliges betaling til en virksomhed for en tjenesteydel-
se af almen økonomisk interesse skal anmeldes til Kommissionen, ligesom reglerne fastlæg-
ger kriterier, der gør Kommissionens afgørelser mere forudsigelige. Endelig er Transparensdi-
rektivet35 ændret. 
 
Det fremgår af Kommissionens beslutning, at følgende betalinger for tjenesteydelser af almen 
økonomisk interesse er forenelige med EF-Traktatens statsstøtteregler og fritaget for anmel-
delse: 

• Virksomheder, der har en gennemsnitlig årsomsætning på under 100 mio. EUR i de 
forudgående 2 regnskabsår, og hvor kompensationen ikke overstiger 30 mio. EUR 
om året. 

• Betaling til hospitaler og sociale boligselskaber.36 
• Betaling til transport af op til 300.000 passagerer årligt for luft- eller søtransport til 

og fra øer. 
• Betaling til lufthavne og havne, der har under henholdsvis 1.000.000 og 300.000 pas-

sagerer årligt. 
 
Derudover gælder følgende kriterier, der modsvarer afgørelsen i Altmark Trans-dommen: 
  

• Virksomhedens pligt til at levere en tjenesteydelse af almen økonomisk interesse skal 
overdrages ved en officiel retsakt, fx en kontrakt. 

• Betalingen må ikke overstige de nødvendige omkostninger ved at udføre tjenesteydel-
sen inkl. et rimeligt overskud (ikke overkompensation). 

• Medlemsstaten forpligtes til at føre kontrol. 
 
                                                 
34 Kommissionens beslutning af 28. november 2005 (2005/842/EF). Er disse betingelser ikke opfyldt, skal ord-
ningen anmeldes, og det fremgår af Kommissionens Fællesskabsrammebestemmelser for statsstøtte i form af 
kompensation for offentlig tjeneste (2005/C 297/04) hvilke kriterier, der fra Kommissionens side vil blive lagt 
vægt på, for at ordningen kan godkendes. 
35 Direktiv 80/723/EØF om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de 
offentlige virksomheder og om gennemskuelighed i bestemte virksomheder. 
36 Uden tærskler. 
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For de områder, der ikke er fritaget, er der vedtaget rammebestemmelser, der gælder indenfor 
alle områder undtagen transport og public service radio og tv37. Rammebestemmelserne følger 
de samme generelle kriterier som beslutningen. Medlemsstaterne er forpligtet til at sørge for, 
at betalinger til tjenesteydelser af almen økonomisk interesse overholder kravene i rammebe-
stemmelserne regnet fra tidspunktet fra offentliggørelse i EUT. 
 
Derudover gælder Transparensdirektivet, der pålægger pligt til at føre separate regnskaber, 
uanset om betalingen for tjenesteydelsen af almen økonomisk interesse indebærer statsstøtte 
eller ej. Dette gælder når: 

• Virksomheden af en medlemsstat er indrømmet særlige og eksklusive rettigheder eller 
er overdraget opgaven at udføre tjenesteydelsen af almen økonomisk interesse. 

• Virksomheden modtager betaling for tjenesteydelsen af almen økonomisk interesse. 
• Virksomheden udøver andre aktiviteter. 

 
Sammenfatning om retstilstanden for tjenesteydelser af almen økonomisk interesse 

• Der er ikke tale om statsstøtte, hvis betingelserne i Altmark Trans-dommen38 er opfyldt. Betalin-
gen for tjenesteydelsen af almen økonomisk interesse skal i dette tilfælde ikke anmeldes til Kom-
missionen. 

• Hvis betingelserne i Kommissionens beslutning39 fra 2005 er opfyldt, betragtes betalingen som 
forenelig med fællesmarkedet og skal derfor ikke anmeldes til Kommissionen, 

• Hvis betingelserne i Altmark Trans-dommen eller Kommissionens beslutning fra 2005 ikke er op-
fyldt, kan Kommissionen – på grundlag af en anmeldelse – erklære støtten for forenelig med det 
fælles marked, hvis rammebestemmelserne40 fra 2005 er opfyldt.  

• Transparensdirektivet skal overholdes. 

 
2.4.4 Krydssubsidiering 
Selv om der er sket en gradvis liberalisering af en række sektorer, herunder telekommunikati-
ons- og postsektoren, nyder virksomheder i disse sektorer ofte særlige privilegier ved at ud-
byde tjenesteydelser i det offentliges interesse. 
 
Statsstøttereglerne skal være med til at sikre, at sådanne virksomheder med særlige rettigheder 
ikke misbruger deres privilegier til at styrke deres markedsposition på områder underlagt den 
frie konkurrence.  
 
Krydssubsidiering drejer sig om, at en virksomhed, der nyder godt af eksklusive eller særlige 
rettigheder, overfører midler fra den ikke-konkurrenceudsatte del af virksomheden til dele, der 
er i konkurrence med andre virksomheder.  
 

                                                 
37 Kommissionens meddelelse om anvendelse af statsstøttereglerne på public service-radio- og tv-virksomhed 
EFT, C 320 af 15/11/2001 s. 5 
38 Sag C-280/00, Altmark Trans GmbH og Regierungspräsidium Magdeburg mod Nahverkehrsgesellschaft Alt-
mark GmbH, Saml. 2003-I, 7747. 
39 EUT 2005 L 312/67. 
40 EUT 2005 C 297/4. 
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EF-Domstolen om krydssubsidiering 

I EF-Domstolens dom af 11/7 1996 i sag C-39/94, Syndicat français de l’Express international (SFEI) 
m.fl. mod La Poste m.fl. (Saml. 1996 s. I-3547), havde EF-Domstolen fået forelagt et præjudicielt 
spørgsmål om, hvorvidt det forhold, at en offentlig virksomhed yder logistisk og forretningsmæssig bi-
stand uden sædvanligt vederlag til sine privatretlige datterselskaber, som udøver virksomhed underlagt 
den frie konkurrence, kan anses for statsstøtte i EF-Traktatens artikel 87’s forstand. Konkret handlede 
sagen om, at det franske postvæsen, der havde monopol på sædvanlig postbesørgelse, var medejer af det 
privatretlige selskab SMFI, der drev kurervirksomhed underlagt fri konkurrence. Det franske postvæsen 
havde ydet logistisk og forretningsmæssig bistand til SMFI, og efter SFEI’s opfattelse var vederlaget 
herfor usædvanligt lavt. EF-Domstolen fastslog i præmis 62, at: 

 ”En offentlig virksomheds ydelse af logistisk og forretningsmæssig bistand til privatretlige dattersel-
skaber, som driver virksomhed underlagt den frie konkurrence, kan udgøre statsstøtte i den i TEF artikel 
[87] anførte betydning, hvis vederlaget herfor er lavere end det, som ville være blevet forlangt under 
sædvanlige markedsbetingelser.”  

 
Krydssubsidiering kan ske i form af overførsel af økonomiske midler eller i form af ydelser, 
der letter de byrder, der normalt belaster en virksomheds budget. Som eksempel herpå kan 
nævnes udveksling af personel, finansiel eller teknisk bistand mellem de involverede aktivite-
ter samt ved køb og salg af ydelser eller aktiver på gunstige vilkår. Til at afgrænse krydssub-
sidiering, der indebærer statsstøtte over for almindelige økonomiske dispositioner, anvendes 
det markedsøkonomiske investorprincip.41 Ifølge dette princip vil krydssubsidiering, der alene 
er udtryk for almindelig markedsopførsel, ikke være omfattet af EF-Traktatens artikel 87, stk. 
1. 
 
Virksomheder, der modtager kompensation fra staten, er ifølge Transparensdirektivet forplig-
tede til at føre særskilte regnskaber for de kompenserede aktiviteter og de aktiviteter, der ud-
føres på det konkurrenceudsatte område, også selv om kompensationen ikke udgør statsstøt-
te.42 
 
 
2.5 Selektivitet: Visse virksomheder eller produkti oner 
 
Når det er afgjort, at der tildeles de begunstigede virksomheder en fordel, at støtten er ydet af 
staten eller ved hjælp af statsmidler, og at støtten kan tilregnes staten, skal det undersøges, om 
støtten begunstiger visse virksomheder eller produktioner eller med andre ord, om støtten er 
generel eller selektiv. 
 
Generelle ordninger – fx generelle skatteordninger, der omfatter alle virksomheder på lige, 
objektive, ikke-diskriminerende vilkår - er som hovedregel forenelige med EU-retten. For at 
en støtteordning er omfattet af statsstøttebegrebet, skal der være tale om en selektiv ordning.43 
Grænsen mellem generelle og selektive ordninger er imidlertid svær at definere. Selv ordnin-
ger, der gælder hele industrier, kan være selektive i deres natur og derfor omfattet af statsstøt-
tebegrebet. Særligt skatteordninger, der skaber en fordel for bestemte virksomheder eller pro-
duktioner, har vist sig at være komplicerede at vurdere i forhold til selektivitetskravet. 
  

                                                 
41 Det markedsøkonomiske investorprincip er omtalt i afsnit 2.3.1. 
42 Direktiv 80/723/EØF om gennemskueligheden af de økonomiske forbindelser mellem medlemsstaterne og de 
offentlige virksomheder og om gennemskuelighed i bestemte virksomheder. 
43 Undtagelsesvis kan generelle ordninger være uforenelige med EU-retten. Ordninger, der er generelle og ufore-
nelige med Fællesmarkedet, skal dog ikke behandles efter artikel 87, men efter harmoniseringsreglerne i artikel 
96 og 97, jf. sag T-67/94, Ladbroke mod Kommissionen, Saml. 1998 II, s. 1. 
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Hvis den myndighed, der administrerer en tilsyneladende generel støtteordning, overlades en 
skønsbeføjelse, eventuelt i forhold til støtteintensiteten og betingelserne for tildeling af støt-
ten, kan ordningen alligevel være omfattet artikel 87, stk. 1. Det samme gælder, hvis ordnin-
gen er underlagt et bestemt budgetloft, der vil betyde, at der kun kan ydes støtte så længe, der 
er midler på budgettet. Ordningen er generel, men skønsbeføjelsen og budgetloftet betyder, at 
der konkret er mulighed for at tildele støtten selektivt (til nogle af ansøgerne og ikke til an-
dre). Støtteordningen fanges derfor af artikel 87, stk.1. Det er i denne sammenhæng ikke afgø-
rende, om myndigheden konkret gør brug af beføjelsen, da det er tilstrækkeligt, at ordningen 
kan fordreje konkurrencen.  
 
Det forhold, at det kun er visse virksomheder, der kan drage fordel af en generel ordning, be-
tyder ikke, at ordningen dermed bliver selektiv. Skattemæssige afskrivningsregler vil således 
typisk kun komme kapitalintensive virksomheder til gode, ligesom støtteordninger til fordel 
for virksomheder, der ansætter langtidsledige, typisk kommer arbejdskraftintensive virksom-
heder til gode. 
 
EF-domstolen om selektivitet 

I Adria-Wien Pipeline-dommen44 slog EF-Domstolen fast, ”at hverken den omstændighed, at ordningen 
omfatter et stort antal virksomheder, eller at disse virksomheder hører til i forskelligartede og store er-
hvervssektorer, gør det muligt at fastslå, at en statslig foranstaltning udgør en generel økonomisk-
politisk foranstaltning”.45 

I Adria-Wien Pipeline-dommen havde den østrigske regering indført en ordning, hvorved alle virksom-
heder, der producerede materielle goder, opnåede en fordel i form af en energiafgiftsgodtgørelse. EF-
Domstolen fandt, at ordningen udgjorde statsstøtte, da andre virksomheder, der ikke leverede materielle 
goder men for eksempel tjenesteydelser, ikke kunne få den samme godtgørelse. 

I sagen fandt EF-Domstolen, at Kommissionens kriterier for vurderingen af, om støtteordningen var ge-
nerel, ikke var anvendelige. Selvom det er svært at opstille objektive kriterier til brug for en selektivi-
tetsvurdering, må følgende kriterier anses for anerkendt af EF-Domstolen:  

1. Fremstår ordningen som en undtagelse til det almindelige system, er der en formodning om, at ord-
ningen er selektiv. 

2. Tildeles de virksomheder, der er omfattet af ordningen, en fordel i forhold til de virksomheder, der 
ikke er omfattet, er der en formodning om, at ordningen er selektiv. 

3. Overlades den støttetildelende myndighed en skønsbeføjelse, vil ordningen være selektiv. 

 
EF-Domstolen har anlagt en særdeles bred fortolkning af selektivitetsbegrebet, og en stor del 
af de støtteordninger, der sættes i værk, fanges af selektivitetsbegrebet. Der kan ikke desto 
mindre være store vanskeligheder i afgrænsningen mellem selektive og generelle ordninger.46  
 
Det skal bemærkes, at staten har ret til at agere som en normal investor i forhold til både of-
fentlige og private virksomheder jf. det markedsøkonomiske investorprincip, der blev gen-
nemgået ovenfor i afsnit 2.3.1. 
 
2.5.1 Særligt om skatteforanstaltninger og selektivitetskriteriet 
Det hører som udgangspunkt under medlemsstaternes suverænitet at bestemme medlemssta-
tens skattepolitik og skattestruktur. Statsstøttereglerne gælder dog fuldt ud på skatteområdet, 
hvilket betyder, at skattemæssige foranstaltningers forenelighed med traktatens statsstøttereg-
ler, afledte regler og retspraksis, skal vurderes på samme måde som andre offentlige økono-
miske foranstaltninger.  

                                                 
44 Sag C-143/99, Adria-Wien Pipeline GmbH v. Finanzlandesdirektion für Kärnten, Saml. 2001 I, s. 8365.  
45 Ibid. præmis 48. 
46 Sag T-67/94, Ladbroke mod Kommissionen, Saml. 1998 II s. 1. 
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Som nævnt ovenfor, skal skattemæssige foranstaltninger særligt vurderes i forhold til selekti-
vitetskriteriet. I det følgende søges derfor klarlagt, hvilke parametre der kan lægges vægt på, 
når det undersøges, om en skatteordning opfylder selektivitetskriteriet.  
 
Af Kommissionens meddelelse om anvendelsen af statsstøttereglerne på foranstaltninger ved-
rørende direkte beskatning af virksomhederne47 fremgår det, at en foranstaltning udgør stats-
støtte, hvis den – helt eller delvis – fritager bestemte virksomheder, sektorer eller regioner fra 
de byrder, som følger af en normal anvendelse af det almindelige system, uden at denne frita-
gelse berettiges ved dette systems karakter eller forvaltning.  
 

Endvidere anfører Kommissionen:  

”Det mest relevante for anvendelsen af artikel 92, stk. 1 (nu artikel 87, stk. 1) på en skatteforanstaltning 
er dog, at der med foranstaltningen indføres en undtagelse i skattesystemet til fordel for visse af med-
lemsstaternes virksomheder. Det bør derfor først fastlægges, hvorledes det gældende almindelige system 
er udformet. Dernæst skal det undersøges, hvorvidt undtagelsen kan berettiges ved dette systems karakter 
eller forvaltning, det vil sige om den er direkte affødt af grundprincipperne eller hovedlinjerne i den på-
gældende medlemsstats skattesystem. Er dette ikke tilfældet, er der tale om statsstøtte.”48. 

 
En skatteforanstaltning, der udgør en generel ordning eller et generelt system, udgør følgelig 
ikke statsstøtte. En skatteforanstaltning, der kan begrundes med skattesystemets natur og logik 
udgør ligeledes heller ikke statsstøtte.  
 
Ifølge Kommissionen meddelelse fra 199849 anses følgende at udgøre almindelige, ikke selek-
tive, skatteforanstaltninger: 
 
• Generelle skattetekniske foranstaltninger (fx fastsættelse af skatteprocenten, regler for 

afskrivninger, regler for overførsel af tab samt bestemmelser, der skal forhindre dobbelt-
beskatning og skatteflugt). 

• Foranstaltninger, der forfølger en målsætning under den almindelige økonomiske politik 
for at nedbringe skattebyrden i forbindelse med visse produktionsomkostninger (fx forsk-
ning, udvikling og innovation, miljø, uddannelse, beskæftigelse).  

 
Som et eksempel på en Kommissionsbeslutning, hvor Kommissionen ikke fandt, at betingel-
sen om selektivitet var opfyldt, kan nævnes sagen om den danske forskerskatteordning.50 
Kommissionen fandt, at ordningen var åben for eksperter på alle områder, og at ordningen 
hverken var begrænset med hensyn til sektorer og regioner. Endvidere fremhævede Kommis-
sionen, at anvendelsen af ordningen var baseret på objektive og ikke-diskriminerende princip-
per, og uden at skattemyndighederne var tillagt skønsmæssige beføjelser. 
 
Modsat fandt Kommissionen i en sag om særlige skatteregler for søfolk om bord på danske 
skibe (DIS-ordning), at ordningen indebar statsstøtte. Med hensyn til selektivitetskriteriet ud-
talte Kommissionen, at ”[d]a skattenedsættelserne og – fritagelserne i det foreliggende tilfæl-
de kun vedrører søfolk, kommer de den danske skibsfart til gode. Selektivitetskriteriet er [der-
for] opfyldt.”   
 

                                                 
47 EFT C 384 af 10/12/1998, pkt. 3-9. 
48 Ibid. pkt. 16 
49 EFT C 384 af 10/12/1998, s. 3-9. 
50 Sag N 41/1999 
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Hvorvidt en foranstaltning vil kunne undtages fra statsstøttebestemmelserne med henvisning 
til skattesystemets karakter og forvaltning eller systemets natur og logik afhænger af, hvorvidt 
foranstaltningernes økonomiske begrundelser gør dem ”nødvendige eller funktionelle” i for-
hold til skattesystemets effektivitet51. Medlemsstaten vil skulle give en sådan begrundelse52. 
Hvad der nærmere ligger i dette kriterium er ikke præcist afklaret.  
 
I en sag vedrørende nedsættelse af grundskyldspromille for landbrugserhverv53, udtalte 
Kommissionen om dette kriterium, at ”[e]n differentieret skatteordning, hvor der tages hen-
syn til de særlige forhold, der gør sig gældende for arealer, der anvendes i den primære pro-
duktion, kan som ovenfor anført anses for at være begrundet i ordningens "karakter". I det 
foreliggende tilfælde vedrørende den lokale grundskyld tages der ved selve ordningen hensyn 
til, at de arealer, der anvendes i den primære produktion, er af en særlig karakter. […] Jo 
mere der ved en skatteforanstaltning differentieres mellem forskellige dele af landbrugssekto-
ren, jo mindre er sandsynligheden for, at argumentet vedrørende ordningens karakter er 
holdbart. En skatteforanstaltning, der i stedet for landbruget som helhed blot begunstiger et 
bestemt landbrugsprodukt, vil derfor som udgangspunkt blive anset for at være statsstøtte. I 
den aktuelle sag gælder skatteforanstaltningen imidlertid for al produktionsjord i Danmark.” 
 
Kommissionen anførte på denne baggrund, at ordningen ikke indebar statsstøtte, idet den 
kunne begrundes ud fra skattesystemet karakter og forvaltning. 
 
Modsat fandt Kommissionen, at der forelå statsstøtte i sagen vedrørende lempelse af CO2-
afgiften til fordel for energitunge virksomheder. Sådanne lempelser repræsenterer ikke en 
logisk del af det generelle skattesystems udformning, der kan berettiges ved systemets karak-
ter eller forvaltning.54 
 
Lokale og regionale skatteforanstaltninger: 
I sag C-88/03 definerede Domstolen betingelserne for, hvornår en decentral myndighed kan 
fastlægge særlige skatteniveauer, der afviger fra resten af medlemsstaten, uden at komme i 
konflikt med statsstøttereglerne i EF-traktaten. Kommissionen fandt, at selv om Azorerne 
havde en vis skattemæssig autonomi, så var dette ikke tilstrækkeligt til at karakterisere skatte-
systemet på Azorerne som et selvstændigt, generelt autonomt system. I stedet måtte de særlige 
skatteregler på Azorerne sammenlignes med det generelle og almindelige system, der var 
gældende for hele Portugal.  
 
Domstolen opstillede tre kriterier, som skal være opfyldt for at en regional eller lokal skatte-
foranstaltning ikke er selektiv: 1) Beslutningen skal være truffet af en lokal eller regional 
myndighed, der forfatningsmæssigt, politisk og administrativt har en separat status i forhold 
til de centrale statsmyndigheder, 2) beslutningen skal være truffet uden de centrale myndighe-
der har haft mulighed for direkte at påvirke beslutningens indhold og 3) de regionale eller 
lokale myndigheder skal selv bære den finansielle byrde forbundet med afvigelsen fra det 
nationale skattesystem.55 
 

                                                 
51 Som eksempel på en sag, hvor foranstaltningen blev anset for nødvendig, kan nævnes N 482/2001 om den danske ordning 
for den skattemæssige behandling af kreditinstitutters hensættelser til dækning af tab på indlån.  
52 Jf. pkt. 23 i EFT C 384 af 10/12/1998.  
53 N 57/2004 
54 Jf. Pernille Wegener Jessen, Forbudet mod statsstøtte i EU, p. 285. 
55 EFT C-88/03, Portugal mod Europa-kommission, præmis 67. 
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Miljøafgifter 
Kommissionen har i flere beslutninger vurderet, at en foranstaltning var en del af skattesyste-
mets natur og logik på miljøområdet.56 Til trods for, at støtteordninger almindeligvis skal vur-
deres i henhold til virkninger og ikke deres formål, har Retten i første instans accepteret, at 
også formålet med en miljøbeskyttende foranstaltning kan influere på, om ordningen udsprin-
ger af skattesystemets natur og logik.57  
I sagen T-210/02, British Aggregates Association vs. Kommissionen, anførte Retten, at ”det 
står medlemsstaterne frit for[…] at indføre miljøafgifter for bestemte sektorer, med henblik 
på at nå visse miljømål. Medlemsstaterne kan navnlig frit inden for rammerne af en afvejning 
af de forskellige berørte interesser fastlægge deres prioriteringer med hensyn til miljøbeskyt-
telse, og som følge heraf fastsætte, hvilke varer og tjenesteydelser der skal pålægges en miljø-
afgift.[…] Det forhold, at udvalgte produkter eller tjenesteydelser pålægges en miljøafgift, 
indebærer ikke, at lignende produktioner og ydelser, der ikke er underkastet denne miljøafgift, 
har en selektiv fordel.”58 Rettens argument er, at det i disse situationer er selve miljøafgiften, 
som ved dens særlige anvendelsesområde og formål udgør en afvigelse fra det generelle al-
mindelige system. 
 
 
2.6 Fordrejer eller truer med at fordreje konkurren cevilkårene  
 
Det fjerde kriterium, der skal være opfyldt, er kriteriet om, at foranstaltningen skal fordreje 
eller true med at fordreje konkurrencevilkårene.  
 
Støtte skal fordreje eller true med at fordreje konkurrencevilkårene, før der er tale om stats-
støtte i artikel 87, stk. 1’s forstand. Da støtten alene skal true med at fordreje konkurrencen, 
stilles der ikke noget krav om, at støtten faktisk har påvirket konkurrenceforholdene.59 Det er 
således ikke påkrævet under artikel 87, stk. 1, at foretage den samme tilbundsgående analyse 
af de relevante markeder, som det er tilfældet under artikel 81 og 82.  
 

                                                 
56 Se fx Kommissionens beslutning N 497/2003, hvor Kommissionen anerkendte, at udelukkelsen af mineralogiske processer 
fra en svensk energiskat var i overensstemmelse med skattesystemets natur og logik. Kommissionen nævnte endvidere, at 
dette synspunkt også var reflekteret i energibeskatningsdirektivet og i de diskussioner, der gik forud for vedtagelsen af direk-
tivet.   
57 Se hertil sagen T-233/04, Nederlandene mod Kommissionen af 10. april 2008, hvor Retten fandt, at den nederlandske 
handelsordning for NOx emissionsrettigheder ikke udgjorde en selektiv ordning, til trods for, at ordningen alene berørte store 
industrielle virksomheder. Retten lagde vægt på, at de omfattede virksomheder var udvalgt på baggrund af objektive kriterier 
– ingen sektormæssig eller geografisk afgrænsning – og at formålet med ordningen var, at beskytte miljøet, hvilket bedst 
kunne opnås ved at lade de mest forurenende virksomheder være omfattet af foranstaltningen.   
58 T-210/02, British Aggregates Association vs. Kommissionen, præmis 114-118. 
59 Sag T-214/95, Vlaams Gewest mod Kommissionen, Saml. 1998 II, s. 717, præmis 67. 
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EF-Domstolen om påvirkning af konkurrencen 

I Phillip Morris-sagen60 havde Phillip Morris gjort gældende, at man ved afgørelsen af, hvorvidt en be-
stemt støtte er uforenelig med EU-retten, i første række bør anvende de kriterier, der i henhold til EF-
Traktatens artikel 85 og 86 (nu artikel 81 og 82) er afgørende for, om der foreligger konkurrencebegræns-
ninger. Ifølge Phillip Morris burde Kommissionen derfor have afgrænset det relevante marked på bag-
grund af produktet, det geografiske område, og det tidsrum, det drejede sig om. Domstolen fandt imidler-
tid, at da virksomheden, efter støtten var tildelt, ville stå for næsten 50 % af produktionen af cigaretter i 
Nederlandene, da 80 % af disse cigaretter ville blive eksporteret til de øvrige medlemsstater, og da støtte-
beløbet, som den hollandske regering havde til hensigt at give virksomheden, beløb sig til 2,3 millioner 
EUR (svarende til 3,8 % af investeringsbeløbet), var det tilstrækkelig til at fastslå, at konkurrencevilkåre-
ne var påvirket.61   

Herefter udtalte Domstolen, at når støtte styrker en virksomheds position i forhold til andre virksomheder, 
som den konkurrerer med i samhandelen inden for Fællesskabet, må det antages, at denne samhandel på-
virkes af støtten.62  

Kriteriet for, at konkurrencen skal eller kan fordrejes, vil derfor alt andet lige let være opfyldt, og det vil 
ikke være nødvendigt at påvise, at den begunstigede virksomhed er involveret i import eller eksport.  

Den omstændighed, at konkurrenterne til en virksomhed, der modtager statsstøtte, også mod-
tager støtte – endog ulovlig støtte, ændrer ikke på, at støtten kan være konkurrenceforvridende 
og dermed ulovlig.63 Medlemsstater kan altså ikke lovligt tildele en virksomhed støtte som 
kompensation for, at virksomhedens konkurrenter modtager støtte. Medlemsstaterne må i ste-
det klage til Kommissionen. 
 
2.7 Påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne 
 
Artikel 87 stk. 1, finder kun anvendelse, såfremt alle kriterierne for statsstøtte er til stede. Det 
sidste element i vurderingen er kriteriet om samhandelspåvirkning.  
 
Samhandelspåvirkning skal ikke læses som et udtryk for, at det kun er varer eller tjenesteydel-
ser, der er genstand for eksport eller import, der er reguleret af statsstøttereglerne. Støtte til en 
virksomhed, der alene producerer varer til et nationalt marked, vil kunne styrke denne virk-
somheds position og dermed hindre, at andre virksomheder i fællesskabet får adgang til dette 
marked.64  
 
Det følger endvidere af AITEC-sagen65, at Kommissionen ikke alene skal se på en foranstalt-
nings umiddelbare effekt på fællesmarkedet, men også skal vurdere foranstaltningens fremti-
dige effekt, altså dens mulige eller potentielle effekt.  
 

                                                 
60 Sag 730/79, Phillip Morris m. Kommissionen, Saml. 1980, s. 2671. 
61 ibid. præmisserne 9-11. Som øvrige eksempler kan nævnes sagen Vallonien mod Kommissionen (Forenede 
sager 62 og 72/89, Det styrende råd for regionen Vallonien mod Kommissionen, Saml. 1988 I, s. 1573), hvor 
Domstolen afviste sagsøgernes anbringende om, at Kommissionen ikke skulle have foretaget en korrekt af-
grænsning af produktmarkedet. I Société internationale de diffusion et d’édition mod Kommissionen (sag T-
155/98, Saml. 2002 II, s. 1179), anerkendte Retten, at Kommissionen havde brugt en forkert markedsafgræns-
ning i relation til produktet. 
62 Ibid. Præmis 11. 
63 Sag T-214/95, Vlaams Gewest mod Kommissionen, Saml. 1998 II, s. 717, præmis 54. 
64 Se blandt andet sag 102/87, Frankrig mod Kommissionen, Saml. 1988, s. 4067. 
65 Forenede sager T-447-449/93, AITEC mod Kommissionen, Saml. 1995 II, s. 1971. 
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EF - Domstolen om samhandelseffekt 

”… i henhold til Domstolens faste praksis findes der ikke en grænseværdi eller en procentsats, hvorun-
der samhandelen mellem medlemsstater ikke vil blive påvirket. Den omstændighed, at en støtte er for-
holdsvis ubetydelig, eller at den støttemodtagende virksomhed er af beskeden størrelse, udelukker såle-
des ikke på forhånd, at samhandelen mellem medlemsstaterne kan være påvirket.”66 

 
Dette betyder, at ligegyldigt hvor lille støtten er, så kan den påvirke samhandelen.  
 
De minimis-støtte, som omtales nærmere i kapitel 4, er i denne sammenhæng ikke relevant.  
Det følger nemlig af EF-Domstolens praksis67, at for at støtte kan kategoriseres som de mini-
mis-støtte (støtte på maksimalt 200.000 EUR over en periode på tre regnskabsår), skal støtten 
fra starten være kategoriseret som de minimis-støtte og overholde betingelserne i de minimis-
forordningen68. En støtteordning kan således ikke sættes i gang uden at overholde både de 
formelle og materielle krav i de minimis-forordningen.  
 
Heiser-sagen69 omhandlede en situation, hvor de østrigske myndigheder havde iværksat en 
ordning, hvorved tandlæger kunne opnå fradrag. Konkret havde en tandlæge fået et fradrag på 
30.000 EUR - altså langt under de minimis-loftet. På trods af dette erklærede EF-Domstolen 
ordningen for uforenelig med fællesmarkedet, da den ikke var iværksat som de minimis-
støtte, og der ikke var fastsat et loft for fradraget i overensstemmelse med de minimis-
forordningen.  
 
Det kan herefter konkluderes, at samhandelskriteriet ligesom kriteriet om konkurrencefordrej-
ning ofte vil være opfyldt, og at EF-Domstolen fortolker kriteriet lempeligt. 

 

 

                                                 
66 Sag C-280/00, Altmark Trans GmbH og Regierungspräsidium Magdeburg mod Nahverkehrsgesellschaft Alt-
mark GmbH, Saml. 2003 I, s. 7747, præmis 81. 
67 Sag 172/03, Heiser, Saml. 2005 I, s. 1627. 
68 Kommissionens Forordning 69/2001, ændret med Kommissionens forordning xx/2006. 
69 Sag 172/03, Heiser, Saml. 2005 I, s. 1627. 
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Kapitel 3:  Mulighederne for godkendelse af statsst øtte 
 
Trods en foranstaltnings karakter af statsstøtte efter analysen i forrige kapitel er der mulighed 
for at få godkendt støtten af Kommissionen. Godkendelse kræver, at foranstaltningen lever op 
til betingelserne i undtagelsesbestemmelserne indeholdt i artikel 87 (2) og 87 (3).  
 
Herudover har Rådet vedtaget forordning 994/9870, den såkaldte bemyndigelsesforordning, 
som bemyndiger Kommissionen til at erklære visse former for støtte foreneligt med fælles-
markedet og undtager disse for anmeldelsespligten, samt efterfølgende vurdering af Kommis-
sionen. Bemyndigelsen begrænser sig til at fritage støtte til små og mellemstore virksomhe-
der, støtte til forskning og udvikling, støtte til miljøbeskyttelse, støtte til beskæftigelse og ud-
dannelse og regionalstøtte.71 Kommissionen har samlet alle disse fritagelsesmuligheder i en 
samlet generel fritagelsesforordning.72 
 
Udover de specifikke fritagelsesmuligheder nævnt ovenfor, har Kommissionen vedtaget de 
minimis-forordningen73, som fritager støtte til alle sektorer med visse undtagelser fra anmel-
delsespligten, så længe støtten ikke overstiger 200.000 EUR pr. virksomhed over en periode 
på tre regnskabsår. De minimis-forordningen beskrives nærmere i kapitel 4. 
 
Kommissionen har ydermere udgivet rammebestemmelser for støtte til følgende formål:  

• Forskning, udvikling og innovation74 
• Miljøbeskyttelse75 
• Statsstøtte til fremme af risikokapitalinvesteringer i små og mellemstore virksomhe-

der76 
• Redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder77 
• Statsstøtte til skibsbygning78 
• Statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste79 
• Statsstøtte i landbrugssektoren80 
• Statsstøtte til fiskeri og akvakultur81 
• Community guidelines on state aid for railway undertakings82 

 
Rammebestemmelserne fritager ikke støtte for anmeldelsespligten, men fungerer som en vej-
ledning i, hvordan Kommissionen vurderer støtteordninger indenfor de pågældende områder. 
Såfremt en støtteordning overholder bestemmelserne i en relevant rammebestemmelse, vil den 
sandsynligvis blive godkendt af Kommissionen, men den er stadig underlagt kontrol af Kom-
missionen i form af pligt til anmeldelse og efterfølgende vurdering i henhold til artikel 88 (3) 
EF. 
 

                                                 
70 EU Tidende L 142 af 14.5.1998, side 1-4. 
71 Forordning 994/98, art. 1 (1). 
72 Forordning 800/2008 af 6. august 2008. 
73 EU Tidende L 379 af 28.12.2006, side 5-11. 
74 EU Tidende C 323 af 30.12.2006, side 1. 
75 EU Tidende C 82 af 1.4.2008, side 1. 
76 EU Tidende C 194 af 18.8.2006, side 2-22. 
77 EU Tidende C 244 af 1.10.2004, side 2-17. 
78 EU Tidende C 317 af 30.12.2003, side 11-14. 
79 EU Tidende C 297 af 29.11.2005, side 4-7. 
80 EU Tidende C 028 af 1.2.2000, side 2-24. 
81 EU Tidende C 84 af 3.4.2008, side 10-16. 
82 Vedtaget 30.4.2008, men er ikke udgivet i EU Tidende endnu og er i skrivende stund heller ikke oversat til 
dansk. 



 29 

Endeligt skal det nævnes, at Kommissionen har udgivet en række meddelelser om gældende 
retspraksis for udvalgte retsområder. Disse kan findes på Kommissionens hjemmeside:  
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/overview/index_en.cfm. 
 
Den generelle fritagelsesforordning og udvalgte rammebestemmelser vil blive nærmere be-
skrevet i skematisk form i kapitel 5. I det følgende beskrives undtagelserne i artikel 87 (2) og 
(3) nærmere. Herefter gennemgås de relevante faktorer ved vurderingen af statsstøtteordnin-
ger og de øvrige undtagelser til reglerne om statsstøtte, som findes i EF-traktaten. 
 
3.1 Artikel 87 (2): Automatisk undtagelse 
 
Artikel 87 (2) har følgende ordlyd: ”Forenelige med fællesmarkedet er: 

a) støtte af social karakter til enkelte forbrugere, forudsat at den ydes uden forskelsbe-
handling med hensyn til varernes oprindelse 

b) støtte, hvis formål er at råde bod på skader, der er forårsaget af naturkatastrofer eller 
andre usædvanlige begivenheder 

c) støtteforanstaltninger for økonomien i visse af Forbundsrepublikken Tysklands områ-
der, som er påvirket af Tysklands deling, i det omfang de er nødvendige for at opveje 
de økonomiske ulemper, som denne deling har forårsaget.” 

 
Artikel 87 (2) opremser således støtte, som er undtaget fra forbudet i artikel 87 (1). Undtagel-
sen er automatisk, såfremt Kommissionen vurderer, at støtten falder ind under kategorierne 
indeholdt i artiklen. Bevisbyrden for dette påligger den enkelte medlemsstat. Således er denne 
form for støtte stadig underlagt en vis kontrol fra Kommissionen, som har pligt til at foretage 
en løbende undersøgelse af alle støtteordninger. Undtagelsesbestemmelserne fortolkes ind-
skrænkende og anvendes relativt sjældent af medlemsstaterne.  
 
3.2 Artikel 87 (3): Mulig undtagelse 
 
Artikel 87 (3) har følgende ordlyd: ”Som forenelige med fællesmarkedet kan betragtes: 

a) støtte til fremme af den økonomiske udvikling i områder, hvor levestandarden er 
usædvanlig lav, eller hvor der hersker en alvorlig underbeskæftigelse. 

b) støtte, der kan fremme virkeliggørelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interes-
se eller afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi. 

c) støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner, når 
den ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interes-
se. 

d) Støtte til fremme af kulturen og bevarelse af kulturarven, når den ikke ændrer sam-
handels- og konkurrencevilkårene i Fællesskabet i et omfang, der strider mod de fælles 
interesser. 

e) Andre former for støtte, hvorom Rådet på forslag af Kommissionen træffer beslutning 
med kvalificeret flertal. 
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Kategorierne af støtte omfattet af denne bestemmelse kan være forenelige med fællesmarke-
det, såfremt Kommissionen formelt har godkendt ordningen. Kommissionens beføjelser til at 
godkende støtteordninger indebærer en vurdering af økonomiske, tekniske og politiske hen-
syn. I denne vurdering skal Kommissionen ikke kun tage hensyn til nødvendigheden af støtten 
med hensyn til at opnå økonomiske mål, men også relevante sociale hensyn. Den socioøko-
nomiske kontekst, som Kommissionen skal tage hensyn til, er fællesskabets, og ikke den en-
kelte medlemsstat. Således har Kommissionen indikeret, hvilke faktorer der kommer i be-
tragtning, når enkelte støtteordninger vurderes: 

• Støtten skal fremme et projekt, der er i fællesskabets interesse. 
• Støtten skal være nødvendig for at nå dette mål, og målet må ikke kunne nås uden støt-

ten. 
• Varigheden, intensiteten og omfanget af støtten skal være proportional med vigtighe-

den af målet. 
 
Kommissionen kan herefter godkende støtten uden videre, afvise støtten i dens helhed eller 
kræve ændringer i støtten således, at den er forenelig med fællesskabet. Kommissionen kan 
dog kun godkende støtte, som kan henføres under en af kategorierne i artikel 87 (3).  
 
Det er hovedsageligt artiklerne 87 (3)(c) og 87 (3)(d), der er relevante for danske støtteord-
ninger. Artikel 87 (3)(a) henviser til områder, hvor bruttofaktorindkomsten ikke overstiger 75 
procent af fællesskabets gennemsnitlige købekraft. Sammenligningsgrundlaget er altså fælles-
skabet som helhed. Artikel 87 (3)(b) bestemmelse indeholder to separate undtagelser: støtte, 
der kan fremme virkeliggørelsen af vigtige projekter af fælleseuropæisk interesse og støtte til 
at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi. Kommissionen har vide befø-
jelser til at vurdere denne type støtte, og støtte godkendes særdeles sjældent efter denne be-
stemmelse. Artikel 87 (3)(e) giver kun Rådet mulighed for at vedtage nye kategorier af støtte 
på forslag af Kommissionen, som kan undtages fra det grundlæggende princip i artikel 87 (1). 
Selve anvendelsen af statsstøttereglerne på disse kategorier er betroet Kommissionen. Rådet 
kan således ikke godkende enkelte konkrete støtteordninger eller støtte. 
 
3.2.1 Artikel 87 (3)(c) 
Dette er formentlig den vigtigste og mest anvendte af undtagelserne til artikel 87 (1) i Dan-
mark og den mest anvendte af alle undtagelserne. Bestemmelsen stiller to krav til Kommissi-
onens godkendelse af en støtte. For det første skal støtten fremme udviklingen af visse er-
hvervsgrene. For det andet må samhandelsvilkårene ikke ændres på en måde, der strider mod 
fællesinteressen. En støtte fremmer ikke udviklingen af en aktivitet, hvis aktiviteten ville have 
været udført uden støtten. Støtte vil således ikke blive godkendt, hvis markedet yder lige så 
god eller bedre mulighed for udviklingen af den pågældende erhvervsgren.  
 
Det er vigtigt, at støtten faktisk har til formål at fremme udviklingen af en sektor eller region, 
og ikke blot begunstiger en enkelt virksomhed indenfor disse. Det er ligeledes vigtigt, at støt-
ten ikke strider mod fællesinteressen. Dette sidste krav indebærer, at Kommissionen vurderer 
balancen mellem de negative effekter på konkurrencen og samhandelen mellem medlemssta-
ter på den ene side og de positive effekter af støtten på den anden. 
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Som eksempel på en dansk sag om støtte godkendt efter artikel 87 (3)(c), kan nævnes stats-
støttesag nr. N 4/2008 Tilskud til miljøteknologi – økoinnovationsordning Danmark. Den an-
meldte ordning indebar understøttelse af perspektivrige teknologiske løsninger, der kan bidra-
ge til at løse væsentlige, globalt udbredte miljøproblemer. Støtte blev tildelt som direkte til-
skud, og budgettet var 6.009.390 EUR gældende fra 15. marts 2008 og indtil 31. december 
2009. Foranstaltningen var ikke sektorspecifik, og følgende kunne ansøge om tilskud: private 
virksomheder, foreninger, organisationer, privatpersoner, forskningsinstitutioner, universiteter 
og offentlige myndigheder. De aktiviteter, som kunne modtage støtte, var forsknings- og ud-
viklingsprojekter og tekniske gennemførlighedsundersøgelser.  
 
Kommissionen konstaterede i sin vurdering, at foranstaltningen var i tråd med rammebe-
stemmelserne for forskning, udvikling og innovation med hensyn til støtteintensitet, forhøjel-
ser af disse for små og mellemstore virksomheder, støtteberettigede omkostninger, tilskyndel-
sesvirkning og kumulering. Foranstaltningen blev således erklæret forenelig med fællesmar-
kedet i henhold til artikel 87 (3)(c).  
 
3.2.2 Artikel 87 (3)(d) 
Artikel 87 (3)(d) kan undtage støtte til fremme af kulturen og bevarelse af kulturarven. Kul-
turbeskyttelse er et grundlæggende princip i EF-traktaten, hvilket fremgår af artikel 151 EF. 
Kommissionen fortolker undtagelsen indskrænkende og den begrænses til specifikke projek-
ter, som relaterer sig til den nationale opfattelse af kultur. I sag N 355/2005, som handlede om 
slovensk støtte til en månedspublikation skrevet på minoritetssproget ungarsk og udelukkende 
solgt i en afgrænset del af Slovenien, skrev Kommissionen, at det ydermere er et krav, at den 
nationale opfattelse af kultur gør sig gældende på indholdet og arten af selve værket eller pub-
likationen, og ikke mediet eller distributionen. Det er uklart, hvad der menes med dette, da 
Kommissionen i beslutningen nøjedes med at konstatere, at indholdet af den støttede publika-
tion kunne betragtes som kulturelt83.  
 
Som eksempel på en dansk sag om støtte godkendt efter artikel 87 (3)(d), kan nævnes stats-
støttesag nr. N 360/2007 – Støtteordning for produktion og udsendelse af dansk tv-drama og 
dansk tv-dokumentarprogrammer. Den anmeldte ordning indebar oprettelsen af en Public 
Service-pulje, som havde til opgave at fordele 75 mio. DKK til tv-programforetagender. For 
at opnå støtte skulle programmerne være på dansk, udsendes i tidsrummet 18:30-23:00 og 
sendes på en kanal, der når mindst 50 % af de danske husstande. Der kunne ikke ydes støtte til 
tv-programmer, som sendes på betalingskanaler. Vurderingen af ansøgningerne om støtte blev 
foretaget af uafhængige konsulenter, som fremkom med en indstilling til en styregruppe. Støt-
teintensiteten for tv-drama og tv-dokumentar var 50 % og 80 % henholdsvis.   
 
Kommissionen lagde sig i sin vurdering tæt op ad den såkaldte biografmeddelelse84. Da Dan-
mark havde overholdt principperne i denne meddelelse og argumenteret for den relativt høje 
støtteintensitet på 80 % til tv-dokumentarer, konkluderede Kommissionen, at ordningen ud-
gjorde statsstøtte i henhold til artikel 87 (1), men var forenelig med fællesmarkedet i henhold 
til artikel 87 (3)(d). 
 

                                                 
83 Se præmis 12 i beslutningen. 
84 EFT C 43 af 16.2.2002 
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3.3 Relevante faktorer ved vurderingen af statsstøt tes forenelighed 
med fællesmarkedet 
 
Kommissionens praksis ved vurdering af statsstøtte illustrerer en klar politik om effektivise-
ring af markedskræfterne. Målet er at minimere konkurrencefordrejningen af statsstøtte på det 
indre marked. Kommissionen vil således, selv om støtten falder under undtagelserne i artikel 
87 (3), afvise støtte, som tildeler enkelte virksomheder en unødvendig fordel. For at støtte kan 
godkendes under artikel 87 (3), skal en støtte forsøge at råde bod på en markedsfejl eller for-
anledige virksomheder til at foretage handlinger, som de normalt ikke ville foretage. Støtte 
skal således være nødvendig for at opveje et kommercielt, strukturelt eller regionalt handicap 
og således være objektivt berettiget. 
 
Et andet vigtigt kriterium er, hvorvidt støtten er proportional i forhold til det mål, den søger at 
opnå. Med andre ord bør støtten aldrig være større end, hvad der som minimum kræves for at 
foranledige modtagerne af støtte til at foretage de ønskede handlinger. Da de fleste former for 
støtte vil forvride konkurrencen til en vis grad, har proportionalitetstesten det formål at opnå 
en balance mellem de negative konsekvenser af støtten og opnåelsen af fællesskabets mål 
gennem statsstøtte. 
 
Ved undersøgelsen af proportionaliteten af en støtte, undersøger Kommissionen blandt andet 
støtteintensitet og kumulation. Støtteintensitet udregnes som størrelsen af støtten i forhold til 
størrelsen af det pågældende projekt eller investering, som støttemodtageren skal foretage. Jo 
lavere støtteintensiteten er, des mere sandsynligt er det, at Kommissionen vil anse støtteord-
ningen for at være proportional.  
 
Kumulation af støtte henviser til muligheden for at modtage støtte fra forskellige kilder. De 
forskellige rammebestemmelser og gruppefritagelser vedtaget af Kommissionen indeholder 
den samme grundlæggende regel om kumulation, nemlig at støtte fra to eller flere kilder ikke 
må ydes til de samme omkostninger eller udgifter.  
 
3.3.1 Balancetesten 
Disse faktorer indgår alle i Kommissionens såkaldte balancetest, som Kommissionen anven-
der ved vurdering af en støttes forenelighed med fællesmarkedet. Denne test er udtryk for et 
ønske fra EU om at indtage en mere økonomisk indgangsvinkel til statsstøtte, og et forsøg på 
at nå målet om mindre og bedre statsstøtte. Denne politik kommer blandt andet til udtryk i 
Lissabon-planen fra 2000 og Kommissionens Handlingsplan på statsstøtteområdet85. Testen 
består i at undersøge, (1) om støtten adresserer en markedsfejl eller forfølger et mål af fælles 
interesse, (2) om støtten er velegnet til at virkeliggøre målet af fælles interesse, dvs. korrigerer 
den påtænkte støtte markedssvigt eller opfylder et andet mål? Herunder tager Kommissionen 
stilling til, om statsstøtte er et velegnet politisk instrument, om det har tilskyndelsesvirkning, 
og om støtteforanstaltningen står i forhold til målet, (3) om konkurrencefordrejningerne og 
samhandelspåvirkningen er så begrænset, at den overordnede afvejning er positiv. Kommissi-
onen godkender kun støtte, som opfylder disse tre kriterier. 
 
At statsstøtte skal have tilskyndelsesvirkning betyder, at det skal få støttemodtageren til at 
ændre adfærd således, at støttemodtageren øger sit aktivitetsniveau for det pågældende områ-
de. Dette kan komme til udtryk ved eksempelvis øget omfang, udstrækning, afholdte udgifter 
eller tempo. Kommissionen lægger også vægt på, om den pågældende aktivitet er igangsat 
inden ansøgningen/tildelingen af støtte.  

                                                 
85 KOM(2005) 107 endelig. 
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Ved vurdering af en statsstøtteforanstaltnings forenelighed efter rammebestemmelser for både 
miljøstøtte og forskning, udvikling og innovation, foretager Kommissionen enten en simpel 
eller en detaljeret test afhængig af, om støtten overskrider visse tærskelværdier. Under den 
simple test er der formodning for, at udfaldet af balancetesten er positivt, såfremt en støttefor-
anstaltning i øvrigt opfylder de betingelser, som gælder for den pågældende støttekategori i de 
relevante rammebestemmelser. For støttebeløb over tærskelværdierne og støtte i visse speci-
fikke tilfælde anser Kommissionen det imidlertid for nødvendigt at foretage yderligere under-
søgelser, da der er større risiko for at forvride konkurrencen og samhandelen. En sådan yder-
ligere undersøgelse vil normalt bestå af en mere detaljeret faktuel analyse af foranstaltningen.  
 
3.4 Eksempler på forenelig og uforenelig støtte 
 
Det er på baggrund af Kommissionens praksis muligt at identificere visse former for støtte, 
som Kommissionen har indtaget en holdning over for.  
 
3.4.1 Uforenelig støtte 
Driftsstøtte godkendes særdeles sjældent af Kommissionen. Det defineres som støtte, som 
fritager modtageren fra sine sædvanlige udgifter eller omkostninger i dennes daglige drift 
eller aktiviteter. Det betragtes som stærkt konkurrenceforvridende og kan normalt ikke beret-
tiges som et mål i fællesskabets interesse.86  
 
Eksportstøtte er ikke tilladt under reglerne om WTO og er således heller ikke tilladt efter reg-
lerne om det indre marked.  
 
3.4.2 Forenelig støtte 
Midlertidig og degressiv støtte vil Kommissionen som hovedregel være positivt stemt overfor. 
Med tiden bør ethvert offentligt støttet projekt således også være i stand til at overleve på 
markedsvilkår, uden vedvarende støtte fra staten. Statslig intervention bør med andre ord al-
drig erstatte markedsmekanismerne. Af denne årsag undersøger Kommissionen nøje varighe-
den af støtteordninger. Støtteordninger, som tildeler støtte uden tidsbegrænsning, bliver næp-
pe godkendt af Kommissionen. Støtte godkendes typisk for begrænsede perioder eller indtil 
udløbet af de relevante rammebestemmelser.  
 
3.4.3 Informationskrav 
For at få en indikation af, hvilke krav Kommissionen stiller til informationen om en anmeldt 
støtteordning, kan man kigge nærmere på de formularer, man skal udfylde, når en støtteord-
ning anmeldes. Formularerne findes som bilag til forordning 794/200487 og indeholder blandt 
andet spørgsmål som: 

• Hvem tildeler støtten? 
• Hvad er formålet? 
• Hvem er støttemodtagere? 
• Hvilke omkostninger kan søges dækket? 
• Hvilke støtteinstrumenter anvendes? (her nævnes blandt andet direkte tilskud, ’bløde’ 

lån, rentesubsidier, skatteundtagelse, garanti og andre) 
• Hvad er varigheden af støtten? 
• Hvad er den estimerede samlede støtte? 
• Hvad er det estimerede antal støttemodtagere? 
• Hvilken undtagelsesregel søges anvendt? 

                                                 
86 Som en undtagelse kan dog nævnes støtte til visse former for miljøbeskyttelse, jf. EF-retningslinjer for stats-
støtte til miljøbeskyttelse, afsnit 3.1.5.2, 3.1.6.2 og 3.1.7.2. 
87 EU Tidende L 140 af 30.4.2004, side 1-134. 
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Som det fremgår af formularerne, vil Kommissionen være tilbageholdende med at godkende 
støtteordninger, som ikke er præcist tilrettelagt, eller som ikke er tilstrækkeligt oplyst af med-
lemsstaten. Det er derfor af afgørende betydning, at medlemsstaterne oplyser deres statsstøtte-
anmeldelser så nøjagtigt som muligt. Dette vil både øge chancen for at få støtteordningen 
godkendt og nedbringe sagsbehandlingstiden betragteligt.  
 
3.5 Andre undtagelser til artikel 87 (1) 
 
Ud over de specifikke undtagelser i artikel 87 (2) og (3) eksisterer der tre andre undtagelser i 
EF-traktaten. For det første er der artikel 36 EF, som begrænser konkurrencereglernes anven-
delse på området for landbrug i det omfang, dette er i overensstemmelse med fællesskabets 
landbrugspolitik. For det andet er der artikel 73 EF, som undtager støtteforanstaltninger, som 
modsvarer behovet for en samordning af transportvæsenet, eller som udgør godtgørelse for 
visse forpligtelser, der har sammenhæng med begrebet offentlig tjenesteydelse. For det tredje 
er der artikel 86 EF, som begrænser konkurrencereglernes anvendelse på området for tjene-
steydelser af almindelig økonomisk interesse, såfremt dette retligt eller faktisk hindrer opfyl-
delsen af disse særlige opgaver. 
 
3.6 Valg af undtagelsesbestemmelse 
 
Traktatbestemmelser, gruppefritagelser og rammebestemmelser udgør et samlet system, hvor 
det forsøges at skabe både overskuelighed og fleksibilitet. De minimis-forordningen er ek-
sempelvis meget overskuelig med en relativ simpel regel om, at man kan tildele op til 200.000 
EUR pr. virksomhed i støtte over en treårig periode. Den er således let for de offentlige myn-
digheder at anvende. Den er derimod mindre fleksibel, idet støtte knytter sig til virksomheden, 
som modtager støtten, i stedet for at knytte sig til det pågældende projekt, som iværksættes. 
Dette udgør en væsentlig begrænsning af de minimis-forordningen. Omvendt stilles der større 
krav til støtte tildelt efter den generelle fritagelsesforordning. Den har til gengæld den fordel, 
at støtte ydes pr. projekt og indeholder mulighed for at tildele meget højere støtteværdier, idet 
der regnes med støtteintensitet frem for et støtteloft. Denne fordel gør den generelle fritagel-
sesforordning langt mere fleksibel. 
 
På baggrund af ovenstående kan det anbefales at tilpasse støtteforanstaltningen efter reglerne i 
den generelle fritagelsesforordning så vidt muligt. Hvis dette ikke er muligt, kan man overveje 
at anvende de minimis-forordningen. Først når man opererer med støtteforanstaltninger, som 
overskrider tærsklerne i den generelle fritagelsesforordning, kan anvendelse af de relevante 
rammebestemmelser komme på tale.  
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Kapitel 4:  De minimis  
 
4.1 De minimis-støtte 
 
I 1992 vedtog Kommissionen den såkaldte de minimis-regel. Reglen blev til, efter EF-
Domstolen i en række sager havde statueret, at der ikke findes et mærkbarhedskriterium88, og 
at al støtte i princippet derfor vil kunne påvirke samhandelen mellem medlemsstaterne. I er-
kendelse af at Kommissionen ville drukne i administrativt arbejde, såfremt alle støtteordnin-
ger uanset størrelse skulle notificeres, vedtog Kommissionen derfor de minimis-reglen. Reg-
lerne findes i Kommissionens forordning 69/200189, der blev ændret den 12. december 2006 
med forordning 1998/2006, gældende fra 1. januar 2007.  
 
De minimis-reglen betyder, at medlemsstater kan tildele støtte til en virksomhed på op til 
200.000 EUR i en periode på tre regnskabsår, uden at medlemsstaten skal notificere støtten til 
Kommissionen.  
 
I modsætning til den gamle de minimis-forordning vil det fra 1. januar 2007 kun være muligt 
at iværksætte støtteforanstaltninger, der er gennemsigtige, således at støtteværdien let kan 
beregnes.  
 
4.2 Treårsperioden  
 
Den treårige periode løber over tre regnskabsår fra det tidspunkt, hvor støttemodtageren opnår 
ret til at modtage støtten - dvs. ved myndighedens godkendelse af en ansøgning eller beslut-
ning om at tildele støtte, og ikke på det tidspunkt støttemodtageren faktisk modtager støtten. 
Medlemsstaten skal således ved tildeling af de minimis-støtte sikre sig, at virksomheden ikke 
har modtaget de minimis-støtte svarende til mere end 200.000 EUR i virksomhedens tre fore-
gående regnskabsår.  
 
Hvis en virksomhed modtager for megen de minimis-støtte - også selv om den er tildelt ved 
en fejl - kan Kommissionen kræve hele støtten tilbagebetalt med renters rente.  
 
4.3 Støttens værdi 
 
Støttebeløbet på 200.000 EUR er angivet i direkte tilskud og skal, hvis støtten ydes i en anden 
form end direkte tilskud, omregnes til støttens bruttosubventionsækvivalent, dvs. støttens 
økonomiske værdi. Støttebeløbet beregnes som bruttobeløb, dvs. inden der er betalt skat.90 
Det betyder, at det reelle støttebeløb, som modtageren får i hånden, kan være mindre end de 
200.000 EUR, som de minimis-reglen umiddelbart anerkender. Myndighederne kan som ud-
gangspunkt ikke skattefritage støtten, da en sådan støttetildeling vil være selektiv, og en skat-
tefritagelse dermed altid vil fremstå som en undtagelse til et generelt system. En skattefrita-
gelse i forbindelse med de minimis-støttetildeling vil således kunne udgøre ulovlig statsstøtte, 
desuagtet modtageren ikke modtager mere end 200.000 EUR netto.  
 

                                                 
88 Se hertil blandt andre EF-Domstolens dom i sag C-280/00, Altmark Trans GmbH og Regierungspräsidium 
Magdeburg mod Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Saml. 2003 I, s. 7747 og den heri nævnte praksis. 
89 Kommissionens forordning 69/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-Traktatens artikel 87 og 88 på de 
minimis-støtte, EUT 2001 L 10/30.  
90 Se sag T-298/97, Alzetta m.fl. mod Kommissionen, Saml. 2000 II, s. 2319. 
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De minimis-støtte, der udbetales i rater, tilbagediskonteres til det tidspunkt, hvor støtten blev 
ydet. Den rentesats, der skal anvendes til tilbagediskonteringsformål og til beregning af støt-
tebeløbet i forbindelse med lån på lempelige vilkår, er den gældende referencesats på støtte-
tidspunktet.91  
 
Såfremt der indgår fællesskabsmidler i de minimis-støtte (fx fra en EU-fond), skal dette også 
medregnes i de minimis-beløbet. Der tages således hensyn til støtte ydet af enhver statslig 
myndighed eller ethvert statsligt organ, også selv om den finansieres helt eller delvis med 
fællesskabsmidler. 
  
Det er vigtigt at huske på reglerne om gennemsigtig støtte, som de er omtalt i afsnit 3.1. At 
støtten skal være gennemsigtig betyder, at støttens bruttosubventionsækvivalent skal kunne 
beregnes på forhånd, og at støtten i øvrigt overholder forordningens artikel 2 stk. 4. 
 
4.4 Hvilke virksomheder er omfattet? 
 
Anvendelsesområdet for de minimis-reglen er virksomheder. Virksomhedens størrelse er ikke 
relevant i denne sammenhæng. Både små og store virksomheder kan modtage de minimis-
støtte.  
 
Det er dog et krav, at der er tale om en selvstændig virksomhed. Spørgsmålet om afgrænsnin-
gen af dette begreb aktualiseres, når der er tale om virksomheder, som er organiseret i koncer-
ner, divisioner, filialer og lignende. Et hyppigt forekommende eksempel på, at en virksomhed 
er organiseret i flere enheder, er en koncern, der udgøres af et moderselskab og et eller flere 
datterselskaber. I denne situation vil de enheder, som koncernen udgøres af, typisk hver især 
skulle betragtes som virksomheder. Hvert selskab i koncernen vil dermed være berettiget til at 
modtage op til 200.000 EUR i støtte over 3 år. 
 
Underenheder, fx divisioner, filialer og kontorer af aktie- og anpartsselskaber, er derimod 
normalt ikke selvstændige juridiske enheder, idet de ikke som sådan kan udskilles fra hoved-
selskabet. Sådanne underenheder vil dermed ikke være selvstændige virksomheder men skal 
betragtes som en del af den virksomhed, de indgår i. Det samme gælder for underenheder af 
andre selskabsformer fx andelsselskaber, interessentskaber og kommanditselskaber. De mi-
nimis-reglens støtteloft gælder i disse tilfælde for hele selskabet - og ikke for den enkelte divi-
sion, filial etc. 
 
I EF-Domstolens dom C-382/99, Nederlandene mod Kommissionen, fastslog Domstolen, at 
en støtteordning til fordel for tankstationer langs den tyske grænse var ulovlig, blandt andet 
fordi flere af tankstationerne var ejet af det samme benzinselskab. Den nederlandske regering 
havde tildelt støtten som de minimis-støtte til hver enkelt tankstation, men Domstolen fast-
slog, at tankstationerne ikke skulle betragtes som selvstændige virksomheder, da de var ejet af 
samme selskab. Det var derfor ikke muligt at tildele støtten som de minimis-støtte.92  
 
Der kan endvidere tildeles de minimis-støtte inden for alle sektorer, dog med undtagelse af de 
i afsnit 4.5 nævnte. Transportsektoren, undtaget støtte til indkøb af køretøjer i virksomheder, 
der udfører vejgodstransport for fremmed regning, er ligeledes blevet omfattet, dog med et de 
minimis-loft på 100.000 EUR. 

                                                 
91 Se meddelelse fra Kommissionen om revision af metoden for fastsættelse af referencesatsen og kalkulations-
renten, EU tidende C 14 af 19.1.2008, side 6. 
92 Sag C-382/99, Nederlandene mod Kommissionen, Saml. 2002 I, s. 5163. 
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4.5 Hvilke virksomheder er ikke omfattet? 
 
De minimis-forordningen finder generelt ikke anvendelse på støtte til virksomheder i land-
brugs- og fiskerisektorerne.93 Dog kan der gives de minimis-støtte til forarbejdning og afsæt-
ning af landbrugsprodukter. Denne særlige de minimis-regel fritager ikke eksportstøtte eller 
støtte, der fremmer indenlandske produkter på bekostning af importerede. Reglen gælder hel-
ler ikke for støtte, hvis størrelse fastsættes på grundlag af prisen eller mængden af et produkt, 
der bringes på markedet.  
 
Der findes særlige regler om de minimis-støtte i landbrugs- og fiskerisektoren.94,95 Disse de 
minimis-regler er næsten en kopi af den ”almindelige” de minimis-regel, dog skal det frem-
hæves, at beløbsgrænserne for landbrugs- og fiskerivirksomheder er betydeligt lavere (hen-
holdsvis 7.500 EUR og 30.000 EUR til den enkelte virksomhed over en løbende treårig perio-
de). Derudover må hvert land ikke overskride et samlet nationalt fastsat de minimis-loft til 
disse to sektorer.  
 
De minimis-forordningen kan ikke anvendes på forarbejdning og afsætning af landbrugspro-
dukter, hvis støttebeløbet fastsættes på basis af prisen på eller mængden af produkter, som 
indkøbes hos primærproducenter eller afsættes af de pågældende virksomheder, eller hvis 
støtten er betinget af, at den helt eller delvist videregives til primærproducenter.  
 
Der kan endvidere ikke gives de minimis-støtte til eksportvirksomhed. Kommissionens be-
slutning af 5. marts 2003 om en tysk støtteordning vedrørende bevilling af ydelser til støtte for 
afsætningen og eksporten af produkter fra Mecklenburg-Vorpommern (EFT L202 af 9.8.2003, 
s. 15), behandler begrebet eksportstøtte i lyset af de minimis-reglen. I henhold til denne be-
slutnings punkt 40-41 falder støtte til konsulenttjenester, udarbejdelse af marketingstrategier96 
med henblik på lancering af et nyt eller allerede eksisterende produkt på et nyt marked samt 
messer og udstillingsdeltagelse i ind- og udland udenfor begrebet eksportstøtte. Kommissio-
nen gør dog opmærksom på, at støtte til konsulenttjenester ikke i alle tilfælde er tilladt. 
 
Støtte, der er betinget af, at der anvendes indenlandske produkter i stedet for udenlandske 
produkter, kan heller ikke tildeles med hjemmel i de minimis-reglen.  
 
Endelig er støtte til kulindustrien og støtte til indkøb af køretøjer i transportsektoren ikke om-
fattet af de minimis-reglerne.  
 
4.6 Anden støtte 
 
Virksomheder må som udgangspunkt gerne modtage anden støtte, der ikke er de minimis-
støtte, samtidig med at de modtager de minimis-støtte. Grænsen på de 200.000 EUR gælder 
således alene i forhold til støtte med hjemmel i de minimis-forordningen. Dog må virksomhe-
der ikke modtage anden støtte til samme støtteberettigede udgifter, hvis det vil overskride 
støtteloftet i andre fællesskabsregler. 
 

                                                 
93 For en nærmere definition, se bilag I til EF-Traktaten. 
94 Kommissionens forordning nr. 1535/2007 af 20. december 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 
88 på de minimis-støtte til produktion af landbrugsprodukter, EUT L 337 af 21.12.2007, side 35. 
95 Kommissionens forordning nr. 875/2007 af 24. juli 2007 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på 
de minimis-støtte i fiskerisektoren og ændring af forordning nr. 1860/2004, EUT L 193 af 25.7.2007, side 6. 
96 Som eksempelvis marketingskoncepter, præsentation af prototyper og afvikling af varebørser. 
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4.7 Konkret anvendelse af de minimis-reglen 
 
Når myndigheder konkret påtænker at yde de minimis-støtte til en virksomhed, er der flere 
ting de skal være opmærksom på. For det første er det vigtigt, at støtten formelt tildeles i 
overensstemmelse med de minimis-reglen. Det betyder, at myndigheden i ordningen og ved 
tildelingen overfor støttemodtageren skal kategorisere støtten som de minimis-støtte.  
 
I Heiser-sagen97 fra foråret 2005 vedrørende momsfradrag for østrigske læger, bestemte EF-
Domstolen, at ”[h]vad angår […] de minimis-loft[et], […], fremgår det ikke af de sagsakter, 
den forelæggende ret har fremlagt for Domstolen, at de fradrag, en læge kan opnå i medfør af 
en foranstaltning som den i hovedsagen omtvistede, under alle omstændigheder er lavere end 
de minimis-beløbet, der er fastsat til 100 000 EUR over en periode på tre år. Den nationale 
lovgivning fastsætter således ikke - som Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber med 
rette har anført - nogen grænse for det beløb, som en læge som individuel virksomhed kan 
have ret til i forbindelse med afkaldet på at berigtige fradragene. Det er derfor ikke godtgjort, 
at en sådan foranstaltning kan være omfattet af den de minimis-regel, der er indført ved den 
nævnte meddelelse.”  
 
Det betyder, at selv om en støttemodtager konkret modtager beløb, der ligger under de mini-
mis-grænsen, så vil reglen ikke kunne anvendes, såfremt der er mulighed for at modtage mere 
end 200.000 EUR over den treårige regnskabsperiode. Endvidere følger det af dommen, at 
myndigheder bør sikre sig, at de benævner de minimis-støtte korrekt og følger reglerne og 
kontrolprocedurerne i de minimis-forordningen, inden støtten tildeles. 
 
Reglerne i de minimis-forordningen betyder blandt andet:  
 

• at medlemsstaten, der tildeler de minimis-støtte, gemmer oplysningerne om støtten i 
minimum 10 år; 

• at medlemsstaten gør støttemodtageren opmærksom på, at støtten er de minimis-støtte; 
• at medlemsstaten undersøger, om der er tildelt anden de minimis-støtte til virksomhe-

den inden for virksomhedens sidste 3 regnskabsår, der medfører, at det samlede støtte-
niveau overstiger 200.000 EUR, og i så fald afholder sig fra at tildele støtten og ende-
lig,  

• at medlemsstaten er i stand til, med en frist på 20 dage, at kunne stille alle oplysninger 
om en given de minimis-støtteordning til rådighed for Kommissionen. 

 

                                                 
97 Sag 172/03, Heiser, Saml. 2005 I, s. 1627. 
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Kapitel 5:  Gruppefritagelser og rammebestemmelser 
 
Det følger af Rådets forordning 994/98 om horisontal støtte artikel 1, at Kommissionen ved 
forordning bl.a. kan erklære statsstøtte, der gives til uddannelse og beskæftigelse, små og mel-
lemstore virksomheder, forskning og udvikling og innovation samt miljøbeskyttelse og regio-
nalstøtte, for forenelig med fællesmarkedet, og dermed undtaget for anmeldelsespligten i arti-
kel 88, stk. 3.  
 
Nærværende kapitel opstiller en oversigt over den generelle gruppefritagelsesforordning og et 
udsnit af de rammeforordninger, som Kommissionen har udstedt.    
 
En samlet oversigt over gruppefritagelser og rammebestemmelser kan findes på Kommissio-
nens hjemmeside:  
http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/legislation.html 
 
At et område er omfattet af en gruppefritagelsesforordning betyder ikke, at støtte til dette om-
råde ikke er statsstøtte. Det betyder alene, at støtten er fritaget for anmeldelsespligten i artikel 
88, stk. 3, hvis den opfylder betingelserne i gruppefritagelsesforordningen. Rammebestem-
melserne minder i deres opbygning meget om gruppefritagelserne. Forskellen på rammebe-
stemmelserne og gruppefritagelserne er, at støtteordninger under rammebestemmelserne i alle 
tilfælde skal anmeldes til Kommissionen. 
 
Nedenfor følger en skematisk gennemgang af den generelle gruppefritagelsesforordning og af 
udvalgte rammebestemmelser. De minimis-gruppefritagelsen er særskilt behandlet i kapitel 4. 
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5.1 Generel gruppefritagelsesforordning  
 

Generelle bestemmelser - art. 1-12 

Dokument Kommissionens forordning (EF) nr. 800/2008 af 6. august 2008 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 
og 88 på visse former for støtte, der er forenelige med fællesmarkedet. Forordningen gælder indtil 31. de-
cember 2013. Forordningen ophæver de tidligere gruppefritagelser for hhv. SMV-støtte, uddannelsesstøtte, 
beskæftigelsesstøtte og regional investeringsstøtte (forordning (EF) nr. 70/2001, forordning (EF) nr. 
68/2001, forordning (EF) nr. 2204/2002 og forordning (EF) nr. 1628/2006). 

Anvendelses-
område 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undtagelser 
 
 
 
 
 

Forordningen finder anvendelse på følgende former for støtte: 
− Regional investerings- og beskæftigelsesstøtte 
− Investerings- og beskæftigelsesstøtte til SMV 
− Støtte til nye små virksomheder etableret af kvindelige iværksættere 
− Støtte til miljøbeskyttelse 
− Støtte til konsulentbistand til SMV og til SMV's deltagelse i messer 
− Støtte i form af risikovillig kapital 
− Støtte til forskning, udvikling og innovation 
− Uddannelsesstøtte 
− Støtte til dårligt stillede og handicappede arbejdstagere 
 
Forordningen finder som udgangspunkt anvendelse på støtte til alle erhvervssektorer dog således, at der 
inden for de enkelte støtteformer er undtagelser hertil, særligt i relation til fiskeri- og landbrugssektoren. Se 
nærmere herom under beskrivelsen af de enkelte støtteformer. 
 
En række støtteformer er helt undtaget forordningens anvendelsesområde. Dette gælder bl.a. støtte til eks-
portrelaterede aktiviteter, regionalstøtte til virksomheder inden for skibsbygningsindustrien, støtteordninger, 
som ikke udtrykkeligt udelukker individuel støtte til en virksomhed, der ikke har efterkommet et krav om 
tilbagebetaling af støtte, samt støtte til kriseramte virksomheder. Se art. 6, stk. 3. 

Støtte-
intensitet 

Det beskrives nærmere nedenfor med hvilken intensitet, der kan ydes støtte under de enkelte støtteformer.  
Med hensyn til beregning af støtteintensitet skal det generelt oplyses, at skatter eller andre afgifter ikke må 
være trukket fra de anvendte tal. Hvis støtten ydes som andet end tilskud, er støttebeløbet støttens subventi-
onsækvivalent. Støtte, der udbetales i flere portioner, skal tilbagediskonteres til støttens værdi på det tids-
punkt, hvor den blev ydet.  
Det er desuden et generelt krav, at der skal foreligge klar og specificeret dokumentation for de støtteberetti-
gede omkostninger. 

Støttens 
gennemsig-
tighed 

Det følger af forordningens art. 5, at den alene finder anvendelse på gennemsigtig støtte. Kommissionen har 
opstillet en række formodningsregler for, hvornår der vil være tale om gennemsigtig hhv. ikke gennemsigtig 
støtte. Som gennemsigtigt støtte betragtes bl.a. (ikke udtømmende): Støtte i form af tilskud eller rentetil-
skud, støtte i form af skatteforanstaltninger som indeholder et loft, som sikrer, at den gældende tærskel ikke 
overskrides, samt under nærmere betingelser støtte i form af lån og garantier. 
 
Derimod anses følgende former for støtte ikke som gennemsigtige (ikke udtømmende): Støtte indeholdt i 
kapitaltilførsler og støtte indeholdt i risikokapitalforanstaltninger undtagen støtte, der opfylder betingelserne 
i artikel 29.  

Kumulering Støtte, der er fritaget ved denne forordning, kan kumuleres med enhver anden form for støtte, som er fritaget 
ved denne forordning, når blot disse støtteforanstaltninger vedrører forskellige, identificerbare støtteberetti-
gede omkostninger. Dette gælder dog ikke mht. støtte til unge innovative virksomheder (art. 35). 
 
Støtte, der er fritaget ved denne forordning, må ikke kumuleres med anden støtte, der er fritaget ved denne 
forordning, eller med de minimis-støtte, eller med anden fællesskabsfinansiering i forbindelse med de sam-
me støtteberettigede omkostninger, hvis en sådan kumulering medfører en overskridelse af den højeste 
støtteintensitet eller det højeste støttebeløb, der gælder for en sådan støtte i henhold til denne forordning. 
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Tilskyndel-
sesvirkning 
 
 
 
 
 
 
 
 
SMV 
 
 
 
Store virk-
somheder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beskæftigel-
ses-støtte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skattemæssi-
ge foranstalt-
ninger 
 
 
 
 
 
Miljøafgifter 
 
 
Risikovillig 
kapital 

Støtte der ønskes fritaget med forordningen skal have tilskyndelsesvirkning. Det kan imidlertid være van-
skeligt ex ante at påvise, at en støtteforanstaltning medvirker til, at en virksomhed ændrer adfærd, hvorfor 
Kommissionen – på samme måde som mht. kravet om gennemsigtighed – har opstillet en række formod-
ningsregler for, hvornår en støtteforanstaltning anses for at have tilskyndelsesvirkning. 
 
Såfremt betingelserne nedenfor ikke er opfyldte, kan støtteforanstaltningen som sådan ikke fritages efter 
forordningen. 
 
Støtte til SMV anses for at have tilskyndelsesvirkning, hvis støttemodtageren har indgivet en ansøgning om 
støtte til den pågældende medlemsstat, inden projektet eller aktiviteten påbegyndes. 
  
For store virksomheder er det yderligere et krav, at medlemsstaten derudover, inden den yder den pågæl-
dende virksomhed støtte, har påvist, at den dokumentation, som støttemodtageren har udarbejdet, godtgør, 
at et eller flere af følgende kriterier er opfyldt: 

a) Projektets/aktivitetens størrelse er blevet væsentligt forøget på grund af støtten.  
b) Projektets/aktivitetens omfang er blevet væsentligt udvidet på grund af støtten.  
c) Det samlede beløb, som støttemodtageren har brugt til projektet/aktiviteten, er blevet væsentligt 

forhøjet på grund af støtten. 
d) Projektet/aktiviteten gennemføres væsentligt hurtigere som følge af støtten. 
e) Som alternativt kriterium for regionalstøtte jf. artikel 13, at projektet ikke ville være blevet gen-

nemført som sådant i det pågældende støtteberettigede område uden støtten.  
 
For støtte ydet som kompensation for ekstraomkostningerne ved beskæftigelse af handicappede arbejdstage-
re, jf. artikel 42, anses der at være tilskyndelsesvirkning, når de særlige betingelser i artikel 42, stk. 3, er 
opfyldt. 
 
For støtte til ansættelse af dårligt stillede arbejdstagere ydet i form af løntilskud og støtte til ansættelse af 
handicappede arbejdstagere ydet i form af løntilskud, jf. artikel 40 eller 41, anses der at være tilskyndelses-
virkning, hvis støtten bevirker, at der sker en nettoforøgelse af antallet af dårligt stillede eller handicappede 
arbejdstagere ansat i virksomheden. 

 
Uanset de nævnte krav anses skattemæssige foranstaltninger – der giver en lovfæstet ret til støtte efter ob-
jektive kriterier, og uden at medlemsstaten skal tage yderligere stilling dertil – for at have tilskyndelsesvirk-
ning, hvis de skattemæssige foranstaltninger er vedtaget, før arbejdet med det projekt eller den aktivitet, 
hvortil der ydes støtte, er påbegyndt. Denne særregel gælder alene skattemæssige foranstaltninger i form af 
fradragsrettigheder men ikke støtte i form af skatte- og afgiftslempelser. 
 
Afgiftslempelser i henhold til artikel 25 anses uden videre for at have tilskyndelsesvirkning. 
 
Støtte i form af risikovillig kapital, jf. artikel 29, anses uden videre for at have tilskyndelsesvirkning.  
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Gennemsig-
tighed 
 

Ved en støtteordnings ikrafttræden eller ved ydelse af ad hoc-støtte skal der fremsendes et resumé af støtte-
foranstaltningen til Kommissionen via SANI-systemet ved brug af formularen i forordningens bilag III. 
 
Herudover skal ordlyden af enhver støtteordning eller ad hoc-støtteydelse offentliggøres på internettet. 
Oplysninger om støtteordninger skal desuden angive de krav i national ret, som sikrer, at forordningen er 
overholdt. Oplysningerne skal være tilgængelige på internettet, så længe ordningen er i kraft. 
 
Når der ydes individuel støtte, undtagen i form af skattemæssige foranstaltninger, skal afgørelsen om støt-
tens tildeling indeholde en udtrykkelig henvisning til de relevante specifikke bestemmelser i forordningen, 
de krav i national ret, som sikrer, at forordningen er overholdt og til den relevante internetadresse. 
 
Når der i henhold til eksisterende støtteordninger ydes individuel støtte til forsknings- og udviklingsprojek-
ter omfattet af artikel 26, som overstiger 3 mio. EUR eller individuel regionalstøtte til store investeringspro-
jekter, der ikke skal anmeldes i henhold til artikel 6, skal der fremsendes et resumé til Kommissionen inden 
20 dage fra støtten ydes via SANI-systemet ved brug af formularen i forordningens bilag II. 

Tilsyn Med henblik på, at Kommissionen kan føre tilsyn med forordningens overholdelse, er medlemsstaterne 
forpligtet til at føre fortegnelser over de individuelle støtteforanstaltninger eller støtteordninger, der er frita-
get ved denne forordning. Fortegnelserne skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for at fast-
slå, at betingelserne i forordningen er opfyldt, herunder de virksomheders status, hvis ret til støtte eller 
forhøjet støtte afhænger af deres status som SMV, oplysninger om støttens tilskyndelsesvirkning og oplys-
ninger, der gør det muligt at fastslå de nøjagtige støtteberettigede omkostninger. 
 
Registrerede oplysninger om individuel støtte opbevares i ti år fra det tidspunkt, hvor støtten blev ydet. De 
registrerede oplysninger om en støtteordning opbevares i ti år fra det tidspunkt, hvor der sidst blev udbetalt 
støtte i henhold til ordningen. 
 
På Kommissionens skriftlige anmodning skal medlemsstaterne inden for en frist på 20 arbejdsdage give alle 
de oplysninger, den finder nødvendige for at kunne føre tilsyn med anvendelsen af forordningen. 

Anmeldelse Støtte i henhold til forordningen skal ikke anmeldes, idet der er tale om en gruppefritagelsesforordning. Der 
skal dog fremsendes et resumé til Kommissionen om iværksatte støtteordninger, se ovenfor om gennemsig-
tighed. 

Årlig rap-
port 

I henhold til kapitel III i Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 skal medlemsstaterne årligt udarbej-
de en rapport i elektronisk form om anvendelsen af forordningen. Rapporten skal bl.a. indeholde en henvis-
ning til de internetadresser, som indeholder oplysninger om støtteforanstaltninger. 
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Regional investerings- og beskæftigelsesstøtte – art. 13-14 

Anvendelses-
område 

Bestemmelserne om regionalstøtte tager sigte på at understøtte udviklingen i de dårligst stillede regioner 
ved at fremme investeringer og jobskabelse på et bæredygtigt grundlag. Støtte kan medvirke til, at virksom-
heder, der er beliggende i de dårligst stillede regioner, foretager nyetableringer i disse regioner.  
 
Udover investerings- og beskæftigelsesstøtte, kan der ydes særlig støtte til små nyetablerede virksomheder. 
 
Støtten kan ydes til virksomheder i de områder, som er fastlagt i det godkendte regionalstøttekort for perio-
den 2007-2013. Investeringerne skal forblive i den støttemodtagende region i mindst fem år eller for SMV’s 
vedkommende i mindst tre år efter, at hele investeringen er afsluttet. Tidskravet er dog ikke til hinder for, at 
der kan ske udskiftning af utidssvarende udstyr eller anlæg som følge af den teknologiske udvikling, forud-
sat at den økonomiske aktivitet forbliver i den pågældende region i minimumsperioden. Regionalstøttekortet 
for Danmark kan findes på følgende hjemmeside: 
 
 http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/regional_aid/regional_aid.cfm 
  
Reglerne finder anvendelse på alle sektorer, med undtagelse af virksomheder inden for primærproduktion af 
landbrugsvarer, fiskerivarer og akvakulturprodukter samt kul- og stålindustrien, skibsbygning og sektoren 
for kemofibre. Der kan dog ydes støtte til en virksomheds investering i forarbejdning og afsætning af land-
brugsprodukter. 

Støtteberetti-
gede  
omkostninger 

Investerings- og beskæftigelsesstøtte 
De støtteberettigede omkostninger kan opgøres som enten  
1) de støtteberettigede materielle og immaterielle investeringsomkostninger, eller  
2) de anslåede lønomkostninger ved den beskæftigelse, der skabes direkte af investeringsprojektet, bereg-

net over en toårig periode, eller 
3) på grundlag af en kombination af de to beregningsmetoder, forudsat at støtten ikke overstiger det mest 

favorable af de beløb, der fremkommer herved.  
 
Metoden til beregning af de støtteberettigede omkostninger er nærmere beskrevet i forordningens art. 13.  
 
I øvrigt indeholder forordningens art. 12, en række særlige krav, som investeringsstøtte skal opfylde for at 
kunne henføres til de støtteberettigede omkostninger. 
 
Støtte til små nyetablerede virksomheder 
Juridisk bistand, rådgivning og konsulentbistand samt administrative omkostninger direkte knyttet til etable-
ringen af virksomheden. 
Følgende omkostninger i det omfang de faktisk indtræder inden for de første 5 år efter etableringen: 
− Renter på ekstern finansiering samt en dividende, ikke overskridende referencerenten, på egen indskudt 

kapital. 
− Udgifter til leje af produktionsfaciliteter og udstyr. 
− Energi, vand, varme, skattemæssige og administrative pålæg, dog ikke moms og selskabsskat på ind-

komst. 
− Afskrivninger, udgifter til leasing af produktionsfaciliteter og udstyr, samt lønudgifter i det omfang, 

der ikke er modtaget støtte hertil på anden måde.  

Støtteintensi-
teter 

 

Investerings- 
og beskæfti-
gelses-støtte 
 

Støtteintensiteten må ikke overstige det regionalstøtteloft, der gælder for det pågældende støtteberettigede 
område på det tidspunkt, hvor støtten ydes.  
 
Bonus: Støtteintensiteten kan forhøjes med 20 % for små virksomheder og med 10 % for mellemstore virk-
somheder. 
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 Investeringer i forarbejd-
ning og afsætning af land-
brugsprodukter 

Regioner om-
fattet af artikel 
87, stk. 3, litra 

a): 

Andre områder berettiget til regional-støtte 

 − SMV 50 % 40 % 

 − Virksomheder med 
under 750 ansatte 
og/eller en årlig om-
sætning på under 200 
mio. EUR  

25 % 20 % 

Regioner omfattet af artikel 
87, stk. 3, litra a): 

 
35 % de første tre år og  
25 % de næste to år efter 
virksomhedens etablering 

 
Der kan maks. ydes 2 mio. 
EUR pr. virksomhed over 5 
år, og maks. 33 % heraf pr. 

år. 

Regioner omfattet af artikel 87, stk. 3, litra c): 
 

25 % de første tre år og  
15 % de næste to år efter virksomhedens etablering 

 
Der kan maks. ydes 1 mio. EUR pr. virksomhed over 5 år, og maks. 33 % 

heraf pr. år.  

Støtte til små 
nyetablerede 
virksomheder 

Bonus: Støtteintensiteterne kan øges med 5 %  
− i regioner omfattet af art. 87, stk. 3, litra a) hvis BNP per capita udgør mindre end 60 % af EU-25 

gennemsnittet 
− i regioner med en befolkningstæthed mindre end 12,5 pr. km2  
− på øer med mindre end 5000 indbyggere, samt tilsvarende isolerede områder. 

Anmeldelser Regionalstøtte til store investeringsprojekter* skal anmeldes til Kommissionen, hvis det samlede støttebeløb 
fra alle finansieringskilder overstiger 75 % af det beløb, der maksimalt kan ydes til en investering med 
støtteberettigede omkostninger på 100 mio. EUR i henhold til den standardstøttetærskel, der gælder for store 
virksomheder i det godkendte regionalstøttekort på det tidspunkt, hvor støtten ydes.  
 
* Store investeringsprojekter defineres i forordningen som en investering i anlægsaktiver med støtteberetti-
gede omkostninger på over 50 mio. EUR beregnet til de priser op valutakurser, der gælder på det tidspunkt, 
hvor støtten ydes. 
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Små og mellemstore virksomheder (SMV) 
Investerings- og beskæftigelsesstøtte – art. 15 

Støtte til nye, små virksomheder etableret af kvindelige iværksættere – art. 16 
Støtte til konsulentbistand til SMV samt til SMV’s deltagelse i messer – art. 26-27 

Anvendelses-
område 

Bestemmelserne om støtte til SMV finder anvendelse på alle sektorer med undtagelse af virksomheder 
inden for primærproduktion af landbrugsvarer, fiskerivarer og akvakulturprodukter samt kulindustrien. Der 
kan dog ydes investeringsstøtte til visse virksomheder inden for forarbejdning og afsætning af landbrugs-
produkter. 
 
Støtte i henhold til art. 16, kan alene ydes til små virksomheder, hvor en eller flere kvinder ejer mindst 51 % 
af virksomhedens kapital eller er virksomhedens registrerede ejere, og hvor virksomhedens administrative 
leder er kvinde.  
 
Definitioner 
Ved SMV forstås virksomheder, der har under 250 ansatte, og som enten har en årsomsætning på højst 50 
mio. EUR eller en samlet årsbalance på højst 43 mio. EUR. 
Ved små virksomheder forstås virksomheder, der har under 50 ansatte, og som har en årsomsætning eller en 
samlet årsbalance på ikke over 10 mio. EUR. 
Se bilag 1 til forordningen for nærmere vejledning af, hvordan en virksomheds størrelse beregnes.   

Støtteberetti-
gede  
omkostninger 

Investerings- og beskæftigelsesstøtte  
− de støtteberettigede materielle og immaterielle investeringsomkostninger, eller  
− de anslåede lønomkostninger ved den beskæftigelse, der skabes direkte af investeringsprojektet, bereg-

net over en toårig periode. 
I øvrigt indeholder forordningens art. 12 en række særlige krav, som investeringsstøtte skal opfylde for at 
kunne henføres til de støtteberettigede omkostninger. 
 
Støtte til konsulentbistand 
Omkostninger ved tjenester, der leveres af eksterne konsulenter. De pågældende tjenester må hverken være 
varige eller regelmæssige eller vedrøre virksomhedens normale driftsudgifter, som fx løbende skatterådgiv-
ning, regelmæssig juridisk rådgivning eller reklamevirksomhed.  
 
Støtte til deltagelse i messer 
Omkostninger ved leje, indretning og drift af standen den første gang en virksomhed deltager i en bestemt 
messe eller udstilling.  
 
Støtte til kvindelige iværksættere 
Retlige, rådgivningsmæssige, konsulentrelaterede og administrative omkostninger direkte forbundet med 
etableringen af virksomheden samt følgende omkostninger i det omfang, de faktisk indtræder de første fem 
år efter virksomhedens etablering: 

− Renter som følge af ekstern finansiering, samt en dividende, ikke overstigende referencerenten, på 
egen indskudt kapital. 

− Udgifter til leje af produktions faciliteter og udstyr. 
− Energi, vand, varme, skat og administrative pålæg, dog ikke moms og indkomstrelateret selskabs-

skat. 
− Afskrivninger, udgifter til leasing af produktionsfaciliteter og udstyr samt lønudgifter i det omfang 

der ikke allerede er modtaget investerings-, jobskabelses- eller rekrutteringsstøtte hertil. 
− Udgifter forbundet med børne- og forældre omsorg samt udgifter i forbindelse med barsels- og 

forældreorlov. 

Støtteintensi-
teter 

Maksimum støtteloft 

 Investerings- og beskæftigelsesstøtte:  

 - små virksomheder 20 % 
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 - mellemstore virksomheder 10 %  

 

Investeringer vedrørende forarbejdning og 
afsætning af landbrugsprodukter 
− Regioner omfattet af artikel 87, 3, litra 

a) 
− Alle andre områder 

 
 

50 % 
40 % 

 Støtte til konsulentbistand og støtte til 
deltagelse i messer  

50 % 

 Støtte til kvindelige iværksættere (små 
virksomheder yngre end fem år) 
 
Samlet støtteloft: 1 mio. EUR pr. virksom-
hed over 5 år. 
Årligt støtteloft: 33 % af det samlede støt-
teloftet. 

15 % af de første 5 års støtteberettigede omkostninger. 

Anmeldelser Støtteforanstaltninger i henhold til art. 15 og art. 26-27 skal anmeldes til Kommissionen såfremt følgende 
tærskler overskrides: 
− Investerings- og beskæftigelsesstøtte til SMV: 7,5 mio. EUR pr. virksomhed og pr. investeringsprojekt. 
− Støtte til konsulentbistand til SMV: 2 mio. EUR pr. virksomhed og pr. projekt. 
− Støtte til SMV's deltagelse i messer: 2 mio. EUR pr. virksomhed og pr. projekt. 



 47 

 

Støtte til miljøbeskyttelse – art. 17-25 

Anvendelses- 
område 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forordningens bestemmelser om miljøstøtte fastsætter i hvilket omfang og under hvilke betingelser, 
støtte kan fritages for anmeldelse, idet støtten bidrager til at sikre en bæredygtig udvikling og et højere 
niveau af miljøbeskyttelse uden at skade konkurrencen og den økonomiske vækst uforholdsmæssigt. 
 
Art. 17-25 gælder for støtte til miljøbeskyttelse inden for alle erhvervssektorer, med undtagelse af 
sektoren for fiskerivarer og akvakulturprodukter, som er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 
104/2000. Støtte til forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter kan ydes under visse nærmere 
betingelser. 
 
Forordningens bestemmelser skal læses i sammenhæng med Kommissionens rammebestemmelser for 
statsstøtte til miljøbeskyttelse, som har et bredere anvendelsesområde, se side 95. I det omfang en 
støtteforanstaltning ikke kan fritages for anmeldelse efter forordningen, kan det undersøges, om ord-
ningen falder inden for rammebestemmelserne og derfor vil kunne forventes at blive godkendt af 
Kommissionen efter anmeldelse. 

Støtteberettigede  
omkostninger 

Som miljøbeskyttelse i henhold til disse rammebestemmelser anses enhver foranstaltning, der tager 
sigte på at afhjælpe eller forebygge skade på de fysiske omgivelser eller naturressourcer forårsaget af 
støttemodtagerens egne aktiviteter, nedbringe risikoen for sådan skade eller som vil føre til mere effek-
tiv anvendelse af naturressourcerne, herunder energibesparende foranstaltninger og anvendelse af 
vedvarende energikilder. 
 
I rammebestemmelserne anerkendes følgende former for støtte til miljøbeskyttelse: 
 

1. Støtte til virksomheder, der går videre end fællesskabsstandarderne eller øger miljøbeskyt-
telsesniveauet i fravær af EF-standarder 

2. Støtte til erhvervelse af nye transportmidler, der går videre end fællesskabsstandarderne el-
ler øger miljøbeskyttelsesniveauet i fravær af EF-standarder 

3. Støtte til SMV’s tidlige tilpasning til fremtidige fællesskabsstandarder 
4. Støtte til energibesparelser  
5. Støtte til kraftvarmeproduktion  
6. Støtte til vedvarende energikilder  
7. Støtte til miljøundersøgelser 
8. Støtte i form af afgiftslempelser 

 
Ad 1-6) 
Der kan ydes investeringsstøtte til foranstaltninger iværksat under pkt. 1-6. Forordning fastsætter i art. 
18, stk. 5, at de støtteberettigede omkostninger er begrænset til de ekstra investeringsomkostninger, der 
er nødvendige for at nå et højere miljøbeskyttelsesniveau, sammenholdt med en kontrafaktisk situation, 
hvor der ikke ydes statsstøtte og som indebærer et lavere beskyttelsesniveau. De nærmere regler om 
beregning af støtteberettigede omkostninger, fremgår af art. 18, stk. 5, litra b) og c). 
 
Ved investeringer i energibesparende foranstaltninger kan det vælges, om skal de støtteberettigede 
omkostninger skal beregnes med fradrag af eventuelle driftsoverskud og omkostninger, der er knyttet 
til investeringen, i en periode på 3-5 år afhængig af virksomhedens størrelse og om virksomheden 
indgår i EU’s emissionshandelssystem, jf. art. 21, stk. 3. 
 
Ad 7) 
De støtteberettigede omkostninger er omkostningerne ved undersøgelserne. Der kan alene ydes støtte 
til undersøgelser, som er direkte forbundet med investeringer knyttet til art. 18, 21 eller 23. 
 
Ad 8) 
Støtte i form af afgiftslempelser er fritaget for anmeldelse forudsat, at der er tale om lempelse for afgif-
ter, der opfylder betingelserne i Rådets direktiv 2003/96/EF. Støtte kan alene ydes i en tiårig periode, 
og forudsætter, at støttemodtagerne mindst betaler minimumsafgiftssatsen i Fællesskabet som fastsat i 
det relevante direktiv. 

Investeringsstøtte: Støtteintensiteter 

Små Mellem- Store 
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virksom-
heder 

store 
virksom-

heder 

virksomheder 

Støtte til virksomheder, der går videre 
end fællesskabsstandarderne.  
Støtte til erhvervelse af nye transport-
midler. 

 
55 % 

 

 
45 % 

 
35 % 

Støtte til SMV’s tidlige tilpasning til 
fremtidige fællesskabsstandarder 
   - mere end 3 år 
   - mellem 1 og 3 år 
før ikrafttrædelse 

 
 

15 % 
10 % 

 
 

10 % 
- 

 
 
- 
- 

Støtte til energibesparelser 
 - hvis medregning af 
  driftsoverskud og  
   driftsomkostninger 

 
80 % 

 
40 % 

 
70 % 

 
30 % 

 
60 % 

 
20 % 

Støtte til kraftvarmeproduktion 
Støtte til vedvarende energikilder 

 
65 % 

 

 
55 % 

 

 
45 % 

 

Støtte til miljøundersøgelser 70 % 60 % 50 % 

Anmeldelser Støtteforanstaltninger i henhold art. 17-25 skal anmeldes til Kommissionen, såfremt støttens subventions-
ækvivalent overstiger 7,5 mio. EUR pr. virksomhed pr. investeringsprojekt 
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Støtte i form af risikovillig kapital – art. 28-29 

Anvendelses-
område 
 
 
 
 
 
 

Forordningens bestemmelser om støtte i form af risikovillig kapital finder anvendelse inden for alle erhvervs-
sektorer. Reglerne gælder kun for risikokapitalordninger, der målrettes mod SMV. 
 
”Risikovillig kapital” defineres som egenkapital- og kvasi-egenkapitalfinansiering til virksomheder i de 
tidlige vækstfaser (igangsætter-, opstarts- og udvidelsesfase).  
 
Forordningens bestemmelser skal læses i sammenhæng med Kommissionens rammebestemmelser for stats-
støtte til fremme af risikokapitalinvesteringer i små og mellemstore virksomheder, se side 112. I det omfang 
en støtteforanstaltning ikke kan fritages for anmeldelse efter forordningen, kan det undersøges, om ordningen 
falder inden for rammebestemmelserne og derfor vil kunne forventes at blive godkendt af Kommissionen 
efter anmeldelse. 

Kriterier for 
tildeling af støtte 

Støtte i form af risikovillig kapital, kan kun fritages for anmeldelse, såfremt følgende kumulative kriterier er 
opfyldte: 
 
1. Støtten ydes i form af kapitalinteresser i en overskudsorienteret investeringsfond, der forvaltes på kom-

mercielt grundlag. 
2. Investeringsfondens finansieringstrancher må ikke overstige 1,5 mio. EUR pr. målvirksomhed over en 

given 12-måneders periode. 
3. For SMV i støtteberettigede områder og for små virksomheder i områder, der ikke er støtteberettigede, 

begrænses risikokapitalforanstaltningen til finansiering af seed-, start- og/ eller ekspansionskapital. For 
mellemstore virksomheder i områder, der ikke er støtteberettigede, begrænses risikokapitalforanstalt-
ningen til finansiering af seed- og/eller startkapital og omfatter ikke ekspansionskapital.  

4. Mindst 70 % af risikokapitalforanstaltningens samlede budget skal bestå af egenkapital- og kvasi-
egenkapital i målvirksomhederne.  

5. 5. Mindst 50 % af investeringsfondenes finansiering tilvejebringes ved private equity, eller mindst 30 
%, når der er tale om investeringsfonde, som udelukkende tager sigte på SMV i støtteberettigede områ-
der.  

6. For at sikre, at risikokapitalforanstaltningen er overskudsorienteret, skal følgende betingelser være 
opfyldt: 
  
Der skal for hver investering foreligge en forretningsplan, som indeholder udførlige oplysninger om 
produkt-, salgs- og rentabilitetsudviklingen, og som på forhånd godtgør, at projektet er levedygtigt, og 
  
Der skal for hver investering foreligge en klar og realistisk exit-strategi.  
 

7. For at sikre at forvaltningen af investeringsfonden foregår på kommercielt grundlag, skal følgende 
betingelser være opfyldt: 
  
a. Der skal foreligge en aftale mellem en professionel fondsadministrator eller et administrationssel-

skab og fondens deltagere om, at administratorens vederlag er resultatbetinget, og om fondens mål-
sætninger og den planlagte tidsplan for investeringerne, og 
  

b. private equity-investorer skal være repræsenteret i investeringsfondens struktur, fx gennem en in-
vestorkomité eller en rådgivende komité, og 
 

c. forvaltningen af fondene skal være underlagt bedste praksis og lovbestemt tilsyn. 

Kumulering Når en målvirksomhed har fået tilført kapital ved en risikokapitalforanstaltning, der falder ind under artikel 
29, og i løbet af de første tre år efter den første risikokapitalinvestering anmoder om støtte, der er omfattet af 
denne forordning, nedsættes de relevante støttetærskler eller maksimale støtteberettigede beløb i henhold til 
denne forordning med 50 % (20 % for målvirksomheder i støtteberettigede områder). 
Nedsættelsen må ikke overstige den samlede risikovillige kapital, som virksomheden har modtaget. Denne 
nedsættelse finder ikke sted i forbindelse med støtte til forskning, udvikling og innovation, der er fritaget i 
henhold til artikel 31 til 37. 
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Forskning, udvikling og innovation (FUI) – art. 30-37 

Anvendelses-
område 

EU-Kommissionen har indkredset en række foranstaltninger, hvor statsstøtte til FUI er berettiget, og 
derfor omfattet af gruppefritagelsen. Det gælder: Støtte til projekter, der omfatter grundforskning, indu-
striel forskning og eksperimentel udvikling, støtte til tekniske gennemførlighedsundersøgelser, støtte til 
SMV’s udgifter til industrielle ejendomsrettigheder, støtte til unge innovative virksomheder, støtte til 
rådgivning og innovationssupportydelser (kun SMV), samt støtte til lån af højt kvalificeret personale 
(kun SMV).   
 
Bestemmelserne finder anvendelse på støtte til fordel for forskning, udvikling og innovation i alle sekto-
rer, der er omfattet af EF-Traktaten. Dog gælder der særlige regler støtte til landbrugs- og fiskerisektoren 
(art. 34) samt specifikke krav til den virksomhed, som modtager støtte i henhold til bestemmelsen om 
støtte til unge innovative virksomheder (art. 35).  
 
Herudover skal der gøres opmærksom på, at støtte i henhold til Fællesskabets rammebestemmelser for 
statsstøtte til FUI, ud over de områder der er omfattet af gruppefritagelsesforordningen, også kan være 
berettiget til: Proces- og organisationsinnovation inden for tjenesteydelser, støtte til innovationsklynger 
samt støtte til teknologioverførsel. Se endvidere skemaet på side 95 vedr. rammebestemmelserne for 
støtte til FUI. 
 
Da statsstøtte til FUI har varierende indvirkning på markedet, skelner EU-Kommissionen mellem: 
 
Grundforskning: Forsøgsmæssigt eller teoretisk arbejde hovedsagelig med henblik på erhvervelse af ny 
viden om fænomeners og observerbare forholds grundlæggende elementer uden specifik anvendelse i 
praksis for øje. 
 
Industriel forskning: Planlagt forskning eller kritiske undersøgelser med henblik på erhvervelse af ny 
viden og nye færdigheder med det formål at udvikle nye produkter, produktionsmetoder eller tjeneste-
ydelser, eller med henblik på en mærkbar forbedring af de eksisterende produkter, produktionsmetoder 
eller tjenesteydelser. Dette omfatter frembringelse af komponenter til komplekse systemer, som er nød-
vendige for industriel forskning, navnlig til generisk teknologivalidering, dog undtaget prototyper, som 
falder ind under definitionen ”eksperimentel udvikling”. 
 
Eksperimentel udvikling: Erhvervelse, kombination, udformning og anvendelse af eksisterende viden-
skabelig, teknologisk, kommerciel og anden relevant viden og færdigheder med henblik på at udarbejde 
planer, projekter eller tegninger for nye, ændrede eller forbedrede produkter, produktionsmetoder eller 
tjenesteydelser. Dette kan også omfatte fx andre aktiviteter, der er rettet mod konceptmæssig formule-
ring, planlægning og dokumentering af nye produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser. Aktivi-
teterne kan endvidere omfatte udarbejdelse af udkast, tegninger, planer og anden dokumentation, forud-
sat de ikke er beregnet til kommerciel udnyttelse. Udvikling af kommercielt anvendelige prototyper og 
pilotprojekter er også omfattet, såfremt prototypen nødvendigvis må være det endelige kommercielle 
produkt, og såfremt den er for kostbar at fremstille til kun at blive brugt til demonstration og validering. 
Forsøgsproduktion og testning af produkter, produktionsmetoder og tjenesteydelser er ligeledes støttebe-
rettiget, forudsat at de ikke kan anvendes eller ænders til at blive anvendt i industrien eller kommercielt. 
Eksperimentel udvikling omfatter ikke rutinemæssige eller regelmæssige ændringer af produkter, pro-
duktionslinjer, produktionsmetoder, eksisterende tjenesteydelser og andre igangværende transaktioner, 
selv om sådanne ændringer kan medføre forbedringer. 
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Støtteberetti-
gede omkost-
ninger 

Forsknings og udviklingsprojekter: Følgende omkostninger er under nærmere opregnede betingelser 
støtteberettigede: Personaleudgifter; udgifter til instrumenter og udstyr; udgifter til bygninger og jord; 
udgifter til kontraktforskning; udgifter til teknisk viden og patenter; udgifter til konsulentbistand og 
tilsvarende tjenesteydelser der udelukkende anvendes i forbindelse med forskningsaktiviteten; yderligere 
generalomkostninger, der er direkte knyttet til forskningsprojektet; andre driftsudgifter, der afholdes i 
direkte tilknytning til forskningsaktiviteten. 
 
Tekniske gennemførlighedsundersøgelser: Undersøgelsesomkostningerne. 
 
SMV’s udgifter til erhvervelse af industrielle ejendomsrettigheder: Alle omkostninger forud for tildelin-
gen af rettigheden i den første jurisdiktion, herunder omkostningerne ved udarbejdelse, indgivelse og 
opfølgning af ansøgningen; omkostningerne ved at indgive fornyet ansøgning, før rettigheden er tildelt; 
oversættelse og andre omkostninger ved at opnå eller validere rettigheden i andre jurisdiktioner; omkost-
ninger ved at hævde rettigheden under den officielle behandling af ansøgningen og ved eventuelle indsi-
gelsesprocedurer, også når sådanne omkostninger opstår, efter at rettigheden er tildelt. 
 
Rådgivning og innovationssupportydelser: 
Rådgivning: Teknologisk assistance, technology transfer services, uddannelse, rådgivning om overtagel-
se, beskyttelse og handel med IP-rettigheder samt managementrådgivning og rådgivning om brug af 
standarder. 
Supportydelser: Kontoroprettelse, databanker, tekniske biblioteker, markedsundersøgelser, laboratorie-
brug, kvalitetsmærkning, testning og certificering. 
 
Lån af højt kvalificeret personale 
Alle personale omkostninger i forbindelse med ansættelsen, herunder omkostninger forbundet med brug 
af rekrutteringsbureau samt rejseomkostninger. 

Støtteintensi-
teter 

Maximum støtteloft 

 
 
 

 Små  
virksom-

heder  

Mellem-
store 

virsom-
heder 

 

Store virksom-heder 

 Grundforskning 100 % 100 % 100 % 

 Industriel forskning 70 % 60 % 50 % 

 Industriel forskning, der 
indebærer: 
- Samarbejde mellem 

virksomheder, hvor én 
virksomhed afholder 
max. 70 % af de støtte-
berettigede omkostnin-
ger,og for store virk-
somheder: grænseover-
skridende samarbejde el-
ler samarbejde med 
SMV 

eller 
- samarbejde mellem en 

virksomhed og en forsk-
ningsinstitution under 
nærmere betingelser 

eller 
- formidling af resultater 

80 % 75 % 65 % 



 52 

 

 Eksperimentel udvikling 40 % 35 % 25 % 

 

Eksperimentel udvikling, 
der indebærer: 
- Samarbejde mellem 

virksomheder hvor én 
virksomhed afholder 
max. 70 % af de støtte-
berettigede omkostnin-
ger, 
og for store virksomhe-
der: grænseoverskriden-
de samarbejde eller sam-
arbejde med SMV  

eller 
- samarbejde mellem en 

virksomhed og en forsk-
ningsinstitution under 
nærmere betingelser 

 
 
 
 
 
 
 
 

55 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

50 % 

 
 
 
 
 
 
 
 

40 % 

 

Tekniske gennemførlig-
hedsundersøgelser forud 
for:  
− industriel forskning 
− eksperimentel udvik-

ling 

 
 

75 % 
50 % 

 
 

75 % 
50 % 

 
 

65 % 
40 % 

 

Forskning og udvikling i 
landbrugs- og fiskerisekto-
ren, forudsat at: 
− Støtten er af generel 

interesse; projektet of-
fentliggøres før opstart; 
resultater offentliggø-
res; støtten ydes direkte 
til forskningsinstitutio-
nen 

100 % 100 % 100 % 

 Små og mellemstore  
virksomheder 

 
Rådgivning og innovations-
supportydelser: 
 - Støtteloft inden for en 3-
årig  
   periode 
 - Hvis tjenesteyderen ikke 
   besidder nationalt eller 
   europæisk certificering 

 
 

200.000 EUR 
 
 

75 % af de støtteberettigede omkostninger 

 

Lån af højt kvalificeret 
personale (max 3 år pr. 
virksomhed pr. lånte per-
son). 

50 % 

  Små virksomheder 
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Støtte til unge innovative 
virksomheder, forudsat at 
virksomheden: 
− Er max. 6 år gammel; 

har haft udgifter til FUI 
som udgør mindst 15 
% af driftsudgifterne i 
et af de tre seneste 
regnskabsår; ikke tidli-
gere har modtaget den-
ne form for støtte  

1 mio. EUR; 
 

1,5 mio. EUR hvis region omfattet af art. 87, stk. 3, a); 
 

1,25 mio. EUR hvis region omfattet af art. 87, stk. 3, c) 

Kumulering Støtte til unge innovative virksomheder må i de første tre år efter støttens ydelse ikke kumuleres med 
anden støtte, der er fritaget efter denne forordning, dog med undtagelse af støtte fritaget efter denne 
forordnings artikel 31 til 37 og støtte fritaget efter forordningens artikel 29. 

Anmeldelser Støtteforanstaltninger i henhold art. 30-37 skal anmeldes til Kommissionen, såfremt støttens subventi-
onsækvivalent overstiger følgende tærskler: 
a) støtte til forsknings- og udviklingsprojekter og gennemførlighedsundersøgelser: 

i) projekter, der primært vedrører grundforskning: 20 mio. EUR pr. virksomhed og pr. pro-
jekt/gennemførlighedsundersøgelse 

ii)  projekter, der primært vedrører industriel forskning: 10 mio. EUR pr. virksomhed og pr. 
projekt/gennemførlighedsundersøgelse 

iii)  alle andre projekter: 7,5 mio. EUR pr. virksomhed og pr. pro-
jekt/gennemførlighedsundersøgelse 

iv) EUREKA-projekter: det dobbelte af det beløb, der er fastsat i henholdsvis nr. (i), (ii) og 
(iii). 

b) støtte til SMV's udgifter til industrielle ejendomsrettigheder: 5 mio. EUR pr. virksomhed og pr. 
projekt 
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Uddannelsesstøtte - art. 38-39 

Anvendelses-

område 
 

Forordningens art. 38-39 gælder for al offentlig uddannelsesstøtte, der begunstiger én eller flere virksomhe-
der eller erhvervssektorer ved at nedbringe de omkostninger, disse normalt skal afholde for at bibringe deres 
ansatte nye færdigheder. Forordningen gælder for uddannelsesstøtte, uanset om uddannelsen varetages af 
virksomhederne selv eller af offentlige eller private uddannelsescentre. Bestemmelserne om uddannelses-
støtte finder anvendelse på alle sektorer. 
 
Definitioner 
I forordningen sondres der mellem specifik uddannelse og generel uddannelse, som defineres således: 
 
Specifik uddannelse: Uddannelse, herunder undervisning, som arbejdstageren primært kan benytte direkte til 
udførelse af sine nuværende eller fremtidige arbejdsopgaver i den støttemodtagende virksomhed, og som 
giver kvalifikationer, der ikke eller kun i begrænset omfang kan benyttes i andre virksomheder eller på 
andre arbejdsområder.  
 
Generel uddannelse: Uddannelse, herunder undervisning, som arbejdstageren ikke kun eller ikke primært 
kan benytte direkte til udførelse af sine nuværende eller fremtidige arbejdsopgaver i den støttemodtagende 
virksomhed, men som giver kvalifikationer, der i vidt omfang kan benyttes i andre virksomheder eller på 
andre arbejdsområder.  
 
Uddannelsen er generel, hvis den fx 
− tilrettelægges af flere selvstændige virksomheder i fællesskab, eller hvis ansatte i forskellige virksom-

heder kan deltage i uddannelsen, eller 
− anerkendes, attesteres eller valideres af offentlige myndigheder eller organer eller andre institutter eller 

organer, som en medlemsstat eller Fællesskabet har overdraget de nødvendige beføjelser. 
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Støtteberetti-
gede  
omkostninger 

Støtteberettigede omkostninger ved et uddannelsesprojekt kan omfatte omkostninger ved undervisningsper-
sonale, underviseres og deltageres rejseomkostninger, herunder hotelophold, andre løbende udgifter (mate-
rialer, udstyr osv.), afskrivning af hjælpemidler og instrumenter, i det omfang de anvendes udelukkende til 
uddannelsesprojektet, omkostninger ved konsulentbistand og vejledning i forbindelse med uddannelsespro-
jektet samt personaleomkostninger ved deltagelse i uddannelsesprojekter, dog højst et beløb svarende til de 
samlede støtteberettigede omkostninger nævnt ovenfor. 

Støtte-
intensiteter 

Maksimum støtteloft 

  Specifik 
uddan-
nelse 

Generel 
uddan-nelse 

 Standard sats 25 % 60 % 

 Forhøjelse af standard sats (max. 80 
%): 

  

 - Små virksomheder + 20 % + 20 % 

 - Mellemstore virksomheder + 10 % + 10 % 

- Dårligt stillede arbejdstage-
re 

+ 10 % + 10 % 

Søsektoren under visse betingelser 100 % 100 % 

 

I tilfælde, hvor støtteprojektet omfatter både specifikke og generelle uddannelseskomponenter, der ikke kan 
adskilles ved beregningen af støtteintensiteten og i tilfælde, hvor det ikke kan fastslås, om uddannelsespro-
jektet er specifikt eller generelt, gælder intensiteten for specifik uddannelse. 

Anmeldelser Større uddannelsesprojekter (støtte, der overstiger 2 mio. EUR pr. uddannelsesprojekt, og som ydes til én 
virksomhed), er ikke fritaget fra anmeldelseskravet. 
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Støtte til dårligt stillede og handicappede arbejdstagere - art. 40-42 

Anvendelses-
område 

Ifølge forordningen kan medlemsstaterne yde støtte til ansættelse af dårligt stillede og handicappede 
arbejdstagere og til dækning af ekstraomkostningerne ved ansættelse af handicappede.  
Bestemmelserne i art. 35-37 finder anvendelse på støtte til samtlige sektorer, med undtagelse af virksom-
heder inden for kulindustrien.  
 
Ved dårligt stillede arbejdstagere forstås personer, der tilhører en af følgende kategorier: 
− Personer, der ikke har haft lønnet arbejde i de foregående 6 måneder 
− Personer, der ikke har en boglig eller faglig uddannelse på gymnasieniveau (ISCED 3) 
− Personer over 50 år 
− Voksne enlige forsørgere 
− Personer, der arbejder i en sektor eller et erhverv, som er præget af en ulige kønsfordeling, der er 25 

% mere markant end det nationale gennemsnit og vedkommende tilhører minoritetsgruppen 
− Personer, der tilhører et etnisk mindretal i en medlemsstat, og som har behov for at udbygge deres 

sproglige, erhvervsuddannelses- eller erhvervserfaringsmæssige profil for at forbedre mulighederne 
for at få adgang til fast beskæftigelse 

 
Ved særlig dårligt stillede arbejdstagere forstås personer, der ikke har været i beskæftigelse i mindst 24 
måneder. 
 
Ved handicappede arbejdstagere forstås personer, der 
− anerkendes som handicappede i henhold til national ret eller  
− har en anerkendt funktionsnedsættelse, som skyldes fysiske, mentale eller psykiske lidelser. 

Støtteberetti-
gede  
omkostninger 

Dårligt stillede arbejdstagere 
For at tilskynde til ansættelse af langtidsledige og andre dårligt stillede arbejdstagere kan medlemsstater-
ne kompensere virksomhederne for indtil 50 % af op til ét års lønomkostninger og obligatoriske sociale 
bidrag. Er der tale om særlig dårligt stillede arbejdstagere, kan støtten ydes i op til 2 år.  
 
De dårligt stillede arbejdstagere har ret til beskæftigelse i en sammenhængende periode, der mindst 
svarer til den minimumsperiode, der er fastsat i den nationale lovgivning eller i kollektive overenskom-
ster om ansættelseskontrakter, undtagen i tilfælde af lovlig afskedigelse på grund af forseelse. Er beskæf-
tigelsesperioden kortere end 12 måneder, nedsættes støtten i forhold hertil. 
Hvis ansættelsen ikke indebærer en nettoforøgelse af antallet af beskæftigede i den pågældende virksom-
hed, skal stillingen (stillingerne) være blevet ledig(e) som følge af frivillig afgang, invaliditet, afgang på 
grund af alder, frivillig reduktion af arbejdstiden eller lovlig afskedigelse på grund af forseelse og ikke 
som følge af almindelig afskedigelse. 
 
Handicappede personer 
For at fremme ansættelsen af handicappede kan staten ligeledes påtage sig at dække indtil 75 % af løn-
omkostningerne og socialsikringsbidrag i ansættelsesperioden, såfremt en virksomhed beslutter at ansæt-
te en handicappet. De handicappede arbejdstagere har ligeledes ret til beskæftigelse i en sammenhæn-
gende periode, der mindst svarer til den minimumsperiode, der er fastsat i den nationale lovgivning eller i 
kollektive overenskomster om ansættelseskontrakter, undtagen i tilfælde af lovlig afskedigelse på grund 
af forseelse. Er beskæftigelsesperioden kortere end 12 måneder, nedsættes støtten i forhold hertil. Desu-
den gælder samme krav som for dårligt stillede arbejdstagere vedrørende nettoforøgelse af antallet af 
beskæftigede i den støttede virksomhed. 
 
Der er endvidere mulighed for at yde statsstøtte på indtil 100 % af ekstraomkostningerne ved at beskæf-
tige handicappede som fx omkostninger i forbindelse med tilpasning af lokaler, tilpasning eller erhver-
velse af udstyr til deres brug, beskæftigelse af personale for den tid, der udelukkende anvendes til at 
hjælpe den eller de handicappede arbejdstagere samt indretnings-, transport- og administrationsomkost-
ninger mv., når støttemodtageren giver adgang til beskyttet beskæftigelse. 
 

Støtteintensi-
teter 

Maksimum støtteloft: 
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 Støtte til ansættelse af dårligt stillede  50 % 

 Støtte til ansættelse af handicappede 75 % 

 Støtte til dækning af ekstraomkostninger ved be-
skæftigelse af handicappede 

100 % 

Kumulering Støtte til handicappede arbejdstagere, kan kumuleres med støtte, der er fritaget i henhold til denne for-
ordning, i forbindelse med de samme støtteberettigede omkostninger ud over den højeste tærskel, der 
gælder i henhold til denne forordning. Kumuleringen må dog ikke medføre en støtteintensitet, der over-
stiger 100 % af lønomkostningerne i de perioder, hvor de pågældende arbejdstagere er beskæftigede. 

Anmeldelser Støtte i henhold til art. 40-42 skal anmeldes til Kommissionen, såfremt følgende tærskler overskrides: 
− Støtte til ansættelse af dårligt stillede arbejdstagere: 5 mio. EUR årligt pr. virksomhed. 
− Støtte til beskæftigelse af handicappede arbejdstagere til dækning af lønomkostninger: 10 mio. EUR 

årligt pr. virksomhed. 
− Støtte til beskæftigelse af handicappede arbejdstagere som kompensation for ekstraomkostninger: 

10 mio. EUR årligt pr. virksomhed. 
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5.2 Rammebestemmelser 
 

Forskning, udvikling og innovation (FUI) – rammebestemmelser 

Dokument Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til forskning og udvikling og innovation (2006/C 
323/01).  

Indhold Rammebestemmelserne finder anvendelse på støtte til fordel for forskning, udvikling og innovation i alle 
sektorer, der er omfattet af EF-Traktaten. Dog gælder der særlige regler for transporter med jernbaner, ad 
landeveje og sejlbare vandveje. Man skal være opmærksom på, at støtte til FU til SMV er omfattet af 
gruppefritagelsen for SMV (forordning (EF) nr. 70/2001). 
 
Kommissionen har indkredset en række foranstaltninger, hvor statsstøtte kan være berettiget: Støtte til 
projekter, der omfatter grundforskning, industriel forskning og eksperimentel udvikling; støtte til tekniske 
gennemførlighedsundersøgelser; støtte til SMV’s udgifter til industrielle ejendomsrettigheder; støtte til 
teknologioverførsel; støtte til unge innovative virksomheder, støtte til proces- og organisationsinnovation 
inden for tjenesteydelser, støtte til innovationsrådgivning, støtte til lån af højt kvalificeret personale og 
støtte til innovationsklynger. 
 
Rammebestemmelserne anvendes i vurderingen af al støtte til FUI, som anmeldes til Kommissionen. 
Kommissionen vurderer alle sådanne anmeldelser på grundlag af balancetesten (som er omtalt i skemaet 
for risikovillig kapital). Kommissionen foretager enten en enkel eller en detaljeret test alt efter hvor kon-
kurrenceforvridende støtte, der er tale om. 
   

Omkostnin-
ger der kan 
være støtte-
berettigede 

Da statsstøtte til F&U&I har varierende indvirkning på markedet, skelner Kommissionen mellem: 
 
Grundforskning: forsøgsmæssigt eller teoretisk arbejde hovedsagelig med henblik på erhvervelse af ny 
viden om fænomeners og observerbare forholds grundlæggende elementer uden specifik anvendelse i 
praksis for øje. 
 
Industriel forskning: planlagt forskning eller kritiske undersøgelser med henblik på erhvervelse af ny 
viden og nye færdigheder med det formål at udvikle nye produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydel-
ser, eller medføre en mærkbar forbedring af de eksisterende produkter, produktionsmetoder eller tjeneste-
ydelser. Dette omfatter frembringelse af komponenter til komplekse systemer, som er nødvendige for 
industriel forskning, navnlig til generisk teknologivalidering, dog undtaget prototyper, som falder ind 
under definitionen ”eksperimentel udvikling”. 
 
Eksperimentel udvikling: erhvervelse, kombination, udformning og anvendelse af eksisterende videnska-
belig, teknologisk, kommerciel og anden relevant viden og færdigheder med henblik på at udarbejde pla-
ner, projekter eller tegninger for nye, ændrede eller forbedrede produkter, produktionsmetoder eller tjene-
steydelser. Dette kan også omfatte fx andre aktiviteter, der er rettet mod konceptmæssig formulering og 
planlægning og dokumentering af nye produkter, produktionsmetoder eller tjenesteydelser. Aktiviteterne 
kan endvidere omfatte udarbejdelse af udkast, tegninger, planer og anden dokumentation, forudsat de ikke 
er beregnet til kommerciel udnyttelse. Udvikling af kommercielt anvendelige prototyper og pilotprojekter 
er også omfattet, såfremt prototypen nødvendigvis må være det endelige kommercielle produkt, og såfremt 
den er for kostbar at fremstille til kun at blive brugt til demonstration og validering. Ligeledes kan for-
søgsproduktion og testning af produkter, produktionsmetoder og tjenesteydelser være støtteberettiget. 
Eksperimentel udvikling omfatter ikke rutinemæssige eller regelmæssige ændringer af produkter, produk-
tionslinjer, produktionsmetoder, eksisterende tjenesteydelser og andre igangværende transaktioner, selv 
om sådanne ændringer kan medføre forbedringer. 
 
Følgende omkostninger i forbindelse med FUI-projekter er under nærmere opregnede betingelser støttebe-
rettigede: personaleudgifter; udgifter til instrumenter og udstyr; udgifter til bygninger og jord; udgifter til 
kontraktforskning; teknisk viden og patenter; yderligere generalomkostninger, der er direkte knyttet til 
forskningsprojektet; andre driftsudgifter, der afholdes i direkte tilknytning til forskningsaktiviteten (pkt. 
5.1.4.).  

Støtteintensi-
teter 

 Små 
virk-

somhe-

Mel-
lemsto-

re 

Store 
virksomheder 
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der virk-
somhe-

der 

 Grundforskning 100 % 100 % 100 % 

 Industriel forskning 70 % 60 % 50 % 

 Industriel forskning, der 
indebærer: 
 
- samarbejde mellem 
virksomheder 
(for store virksomheder:  
grænseoverskridende 
samarbejde eller samar-
bejde med SMV) 
 
eller 
- samarbejde mellem en 
virksomhed og en offent-
lig forskningsinstitution 
 
eller 
- formidling af resultater 

 
 
 
 
 
 

80 % 

 
 
 
 
 
 

75 % 

 
 
 
 
 
 

65 % 

 Eksperimentel udvikling 45 % 35 % 25 % 

 Eksperimentel udvikling, 
der indebærer: 
 
- samarbejde mellem 
virksomheder 
(for store virksomheder: 
grænseoverskridende 
samarbejde eller samar-
bejde med mindst en 
SMV) 

 
eller 
- samarbejde mellem en 
virksomhed og en offent-
lig forskningsinstitution 
 

 
 
 
 

60 % 

 
 
 
 

50 % 

 
 
 
 

40 % 

Anmeldelser Da der er tale om rammebestemmelser, skal støtteordninger anmeldes til Kommissionen.  

Årlig rap-
port 

Medlemsstaterne skal indsende årlige rapporter til Kommissionen i overensstemmelse med kravene i 
Rådets forordning nr. 659/1999 og Kommissionens forordning nr. 794/2004. I tillæg hertil skal de årlige 
rapporter indeholde oplysning om støttemodtagerens navn, støttebeløb pr. støttemodtager, støtteintensitet 
og de aktivitetssektorer, hvor de støttede projekter er iværksat. Endelig er der yderligere rapporterings-
krav, for så vidt angår støtte til klynger, og for støtte til større virksomheder under en godkendt støtteord-
ning. 
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Miljøbeskyttelse – rammebestemmelser 

Dokument Meddelelse fra Kommissionen - EF-retsningslinjer for statsstøtte til miljøbeskyttelse (Den Europæiske 
Unions Tidende C 82/01 af 01.04. 2008). 

Indhold  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tilskyndelses-
virkning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balancetesten 
 

Meddelelsen har til formål at fastsætte i hvilket omfang og under hvilke betingelser, statsstøtte kan anses 
for egnet til at sikre en bæredygtig udvikling og et højere niveau af miljøbeskyttelse uden at skade kon-
kurrencen og den økonomiske vækst uforholdsmæssigt. 
Rammebestemmelserne gælder for støtte til miljøbeskyttelse inden for alle sektorer, der reguleres af EF-
Traktaten, herunder sektorer omfattet af EU’s sektorspecifikke statsstøtteregler, med undtagelse af stats-
støtte til forskning, udvikling og innovation, uddannelsesaktiviteter samt miljøbeskyttelsesforanstaltnin-
ger vedrørende transportinfrastrukturer.  
Hvad angår landbrug og fiskeri, finder retningslinjerne anvendelse på støtte til miljøbeskyttelse til fordel 
for virksomheder inden for produktforarbejdning og salg, men ikke på foranstaltninger, der angår pri-
mærproduktion inden for landbrug eller fiskeri. 
 
Det er ifølge rammebestemmelserne alene muligt at give støtte, som har tilskyndelsesvirkning. Dette 
indebærer, at statsstøtte til miljøbeskyttelse skal føre til, at støttemodtageren ændrer sin adfærd, således at 
miljøbeskyttelsesniveauet bliver højere, end hvis støtten ikke var ydet. Det skal med andre ord sikres, at 
virksomhederne ikke også uden støtten ville iværksætte de samme aktiviteter, fx, fordi en række fordele 
knytter sig hertil. Tilskyndelsesvirkning skal kunne påvises ex ante ved hjælp af en kontrafaktisk analyse, 
som godtgør, at det mest miljøvenlige alternativ ikke ville være blevet valgt uden støtte.  
Kommissionen har dog opstillet en formodningsregel, som indebærer, at der for SMV’er altid vil være 
tilskyndelsesvirkning, hvis ansøgning om støtte til et projekt indgives til en offentlig myndighed før 
projektet iværksættes med undtagelse af de tilfælde, hvor der skal foretages en detaljeret vurdering af 
støtten, jf. nedenfor. 
 
Ved vurderingen af, om en støtteforanstaltning kan erklæres forenelig med fællesmarkedet, afvejer Kom-
missionen den positive virkning af støtteforanstaltningen med hensyn til at nå et mål af fælles interesse 
med potentielt negative bivirkninger i form af forvridning af samhandels- og konkurrencevilkårene. 
Afvejningstesten består af 3 elementer og kan sammenfattes således: 
 
I. Sigter støtteforanstaltningen mod et velafgrænset mål af fælles EU-interesse? 
II.  Er støtten velegnet til at virkeliggøre målsætningen af fælles interesse? 

o Er statsstøtte et velegnet politisk instrument? 
o Er der tilskyndelsesvirkning, jf. ovenfor. 
o Er støtteforanstaltningen proportional, dvs. kunne der nås samme adfærdsændring med mindre 

støtte? 
III.  Er konkurrencefordrejningerne og indvirkningen på samhandlen så begrænset, at den overordnede 

balance er positiv? 
 
Kommissionen foretager enten en simpel eller en detaljeret test afhængig af, om støtten overskrider visse 
tærskelværdier (se nedenfor vedr. anmeldelse). Under den simple test er der som udgangspunkt formod-
ning for, at udfaldet af balancetesten er positivt, såfremt en støtteforanstaltning i øvrigt opfylder de betin-
gelser, som gælder for den pågældende støttekategori.  
 
For så vidt angår støtte i form af afgiftsnedsættelser eller -lempelser (rammebestemmelsernes kapitel 4) 
finder balancetesten ikke anvendelse, idet kapitel 4 fastsætter særlige regler for tilskyndelsesvirkning og 
proportionalitetskrav ved disse støtteformer.  
Balancetesten finder dog anvendelse på anden skattemæssige støtte (fiscal aid), fx i form af fradragsord-
ninger, ydet i overensstemmelse med rammebestemmelsernes kapitel 3. 
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Støtteberetti-
gede  
omkostninger 

Som miljøbeskyttelse i henhold til disse rammebestemmelser anses enhver foranstaltning, der tager sigte 
på at afhjælpe eller forebygge skade på de fysiske omgivelser eller naturressourcer forårsaget af støtte-
modtagerens egne aktiviteter, nedbringe risikoen for sådan skade eller som vil føre til mere effektiv an-
vendelse af naturressourcerne, herunder energibesparende foranstaltninger og anvendelse af vedvarende 
energikilder. 
 
I rammebestemmelserne anerkendes følgende former for støtte til miljøbeskyttelse: 
 

9. Støtte til virksomheder, der går videre end fællesskabsstandarderne eller øger miljøbeskyttel-
sesniveauet, hvor der ikke er vedtaget fællesskabsstandarder 

10. Støtte til erhvervelse af nye transportmidler, der går videre end fællesskabsstandarderne eller 
øger miljøbeskyttelsesniveauet, hvor der ikke er vedtaget fællesskabsstandarder 

11. Støtte til tidlig tilpasning til fremtidige fællesskabsstandarder 
12. Støtte til miljøundersøgelser 
13. Støtte til energibesparelser 
14. Støtte til vedvarende energikilder 
15. Støtte til kraftvarmeproduktion 
16. Støtte til energieffektiv fjernvarme 
17. Støtte til affaldshåndtering 
18. Støtte til rensning af forurenede industrigrunde 
19. Støtte til flytning af virksomheder 
20. Støtte i form af handelsordninger for emissionstilladelser 
21. Støtte i form af afgiftslempelser eller afgiftsfritagelser 

 
Ad 1-11) 
Investeringsstøtte 
Der kan ydes investeringsstøtte til foranstaltninger iværksat under pkt. 1-11. Rammebestemmelserne 
fastsætter inden for de enkelte støtteformer de typer af investeringer, hvortil der kan gives støtte. Investe-
ringsstøtte begrænses generelt til de ekstra investeringsomkostninger, der er nødvendige for at nå et høje-
re miljøbeskyttelsesniveau, sammenholdt med en kontrafaktisk situation, hvor der ikke ydes statsstøtte og 
som indebærer et lavere beskyttelsesniveau. 
I en række tilfælde skal der ved beregningen af de støtteberettigede omkostninger medregnes de første tre 
eller fem års driftsgevinster eller driftsomkostninger knyttet til den ekstra investering.  
  
Driftsstøtte 
I modsætning til investeringsstøtte kan der alene ydes driftsstøtte til foranstaltninger under pkt. 5, 6 og 7. 
Med hensyn til energibesparelser kan driftsstøtte ydes for at kompensere for de ekstra nettoproduktions-
omkostninger, der er en følge af en investering i en energibesparende foranstaltning. 
Med hensyn til vedvarende energikilder og kraftvarmeproduktion kan driftsstøtte være berettiget for at 
dække forskellen mellem omkostningerne ved disse produktionsformer og markedsprisen på henholdsvis 
energi og varme.      
 
Ad 12) 
Støtte i form af handelsordninger for emissionstilladelser 
Handelsordninger for emissionstilladelser kan indebære statsstøtte på forskellig vis, fx hvis tilladelserne 
og kvoterne tildeles til under markedspris, og dette kan tilskrives medlemsstaterne. Denne form for stats-
støtte kan blive anset for forenelig støtte, såfremt en række betingelser er opfyldte, herunder, at tildelin-
gen skal foregå i åbenhed baseret på objektive betingelser, at visse virksomheder eller sektorer ikke må 
blive begunstiges uden særlig grund - se pkt. 140-141. 
 
Ad 13) 
Støtte i form af afgiftslempelser eller afgiftsfritagelser 
Denne form for støtte vil blive betragtet som forenelig støtte, forudsat at støtten i det mindste indirekte 
bidrager til at forbedre miljøbeskyttelsesniveauet, og at afgiftslempelsen eller afgiftsfritagelsen ikke 
underminerer det overordnede mål. For at kunne godkendes efter EF-traktatens artikel 87, skal sådanne 
lempelser eller fritagelser fra harmoniserede afgifter, navnlig harmoniserede afgifter ifølge direktiv 
2003/96/EF, være tilladte ifølge den gældende fællesskabslovgivning og være i overensstemmelse med de 
begrænsninger og betingelser, der er fastsat deri. 
Støtte i form af lempelser eller fritagelser for harmoniserede 
miljøafgifter betragtes som forenelig støtte i en 10-årig periode, forudsat at støttemodtagerne mindst 
betaler minimumsafgiftssatsen i Fællesskabet som fastsat i det relevante gældende direktiv. 
Støtte i form af lempelser eller fritagelser for ikke-harmoniserede miljøafgifter betragtes som forenelig 
støtte i en tiårig periode, forudsat at støtten kan anses for nødvendig og proportional – se pkt. 155-159 i 
rammebestemmelserne. 
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Investeringsstøtte: Støtteintensiteter 

Små 
virksomhe-

der 

Mellemstore 
virksomhe-

der 

Store 
virksomheder 

1. Støtte til  virksom-
heder, der går videre 
end fællesskabsstan-
darderne.  
2. Støtte til erhver-
velse af nye trans-
portmidler. 

70 % 
80 % hvis 

økoinnova-
tion 

100 % hvis 
udbuds- 

procedure 

60 % 
70 % hvis 

økoinnova-
tion 

100 % hvis 
udbuds- 

procedure 

50 % 
60 % hvis økoinnovation 

100 % hvis udbuds- 
procedure 

3. Støtte til tidlig 
tilpasning til fremti-
dige fællesskabsstan-
darder  
- mere end 3 år 
- mellem 1 og 3 år 
før ikrafttrædelse 

 
 
 
 

25 % 
20 % 

 
 
 

 
 
 
 

20 % 
15 % 

 
 
 
 

15 % 
10 % 

4. Støtte til miljøun-
dersøgelser 70 % 60 % 50 % 

5. Støtte til energibe-
sparelser 
6. Støtte til vedva-
rende energikilder  
7. Støtte til kraftvar-
meproduktion 

80 % 
100 % hvis 

udbuds-
procedure 

70 % 
100 % hvis 

udbuds-
procedure 

60 % 
100 % hvis udbuds-procedure 

8. Støtte til energief-
fektiv fjernvarme 

70 % 
100 % hvis 

udbuds-
procedure 

60 % 
100 % hvis 

udbuds-
procedure 

50 % 
100 % hvis udbuds-procedure 

9. Støtte til affalds-
håndtering 70 % 60 % 50 % 

10. Støtte til rensning 
af forurenede grunde 100 % 60 % 50 % 

11. Støtte til flytning  
af virksomheder 70 % 60 % 50 % 

Anmeldelser Da der er tale om rammebestemmelser, skal støtteordninger i henhold til miljørammebestemmelserne 
anmeldes til Kommissionen. Herudover skal enhver enkeltforanstaltning, der ydes efter en godkendt 
ordning, forhåndsanmeldes, hvis støtten opfylder følgende betingelser: 
 
Foranstaltninger omfattet af en gruppefritagelsesforordning : 
Alle sager, som anmeldes til Kommissionen på grund af en pligt til at anmelde støtte individuelt som 
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foreskrevet i gruppefritagelsesforordningen. 
 
Individuelle foranstaltninger omfattet af disse retningslinjer : 
i) investeringsstøtte: når støtten overstiger 7,5 mio. EUR til én virksomhed (selv om støtten er led i en 
godkendt støtteordning). 
 
ii) driftsstøtte til energibesparelse: når støtten overstiger 5 mio. EUR for hver virksomhed i en femårig 
periode. 
 
iii) driftsstøtte til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder og/eller kombineret produktion af 
varme fra vedvarende energikilder: når støtten ydes til elværker baseret på vedvarende energikilder på 
steder, hvor kapaciteten til produktion af elektricitet baseret på vedvarende energikilder overstiger 125 
MW. 
 
iv) driftsstøtte til produktion af biobrændstof: når støtten ydes til biobrændselsanlæg på steder, hvor 
produktionen overstiger 150 000 t pr. år. 
 
v) driftsstøtte til kraftvarmeproduktion: når støtten ydes til kraftvarmeanlæg med en deraf følgende elka-
pacitet baseret på kraftvarme, der overstiger 200 MW. Støtte til varmeproduktion i kraftvarmeværker vil 
blive vurderet i forbindelse med anmeldelsen baseret på elkapacitet. 

Årlig rapport Medlemsstaterne skal indsende årlige rapporter til Kommissionen i overensstemmelse med kravene i 
Rådets forordning nr. 659/1999 og Kommissionens forordning nr. 794/2004. I tillæg hertil skal de årlige 
rapporter for hver enkelt godkendt foranstaltning indeholde oplysning om støttemodtagerens navn, støtte-
beløb pr. støttemodtager, støtteintensitet, en beskrivelse af foranstaltningens formål og den form for 
miljøbeskyttelse, den skal fremme, de aktivitetssektorer, hvor de støttede projekter er iværksat samt en 
redegørelse for, hvordan kriteriet om støttens tilskyndelsesvirkning er opfyldt. Med hensyn til afgiftsfri-
tagelser og -lempelser skal MS kun fremsende de relevante lovtekster om støttens indførelse samt præci-
sere hvilke kategorier af virksomheder der indrømmes lempelserne eller fritagelserne, og hvilke økono-
miske sektorer der er mest berørt disse foranstaltninger. 
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Redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder – ram-
mebestemmelser 

Dokument Meddelelse fra Kommissionen – Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og 
omstrukturering af kriseramte virksomheder. (Den Europæiske Unions Tidende C 288 af 9. oktober 
1999). 

Indhold Rammebestemmelserne gælder for alle sektorer, medmindre andet gælder i henhold til de særlige 
sektorregler for kriseramte virksomheder. Der gælder særlige regler for landbruget. Det er værd at 
holde sig for øje, at støtte helt kan falde uden for artikel 87’s definition af statsstøtte, såfremt den 
ydes i overensstemmelse med princippet om ”den private investors princip”. 
 
Formålet med rammebestemmelserne er at tillade statsstøtte til redning og omstrukturering af krise-
ramte virksomheder på visse vilkår. 
Som kriseramt virksomhed anses en virksomhed, der ikke med sine egne finansielle midler og uden 
indgriben fra de offentlige myndigheder er i stand til at overleve på kort eller mellemlang sigt. I 
øvrigt betragtes en virksomhed som kriseramt: 

- hvis der er tale om et selskab med begrænset ansvar, når over halvdelen af den tegnede ka-
pital er forsvundet og over en fjerdedel af denne kapital er tabt i løbet af de sidste tolv må-
neder, eller 

- hvis der er tale om et selskab med ubegrænset ansvar, når over halvdelen af egenkapitalen 
er forsvundet, og over halvdelen af denne kapital er gået tabt i løbet af de sidste tolv måne-
der, eller 

- når den efter de nationale regler opfylder betingelserne for konkursbehandling. 
 
Nyoprettede selskaber og selskaber, der indgår i konsortier, har i princippet ikke ret til støtte. 

Støtteberettigede  
omkostninger 

Redningsstøtte bevilges kun i undtagelsestilfælde og højst i seks måneder. Redningsforanstaltninger, 
der udelukkende opretholder status quo, kan ikke godkendes. I henhold til de generelle godkendel-
sesbetingelser skal redningsstøtte:  

- udgøre lånegarantier eller lån 
- tilbagebetales inden for tolv måneder efter sidste udbetaling af lånet 
- være begrundet og ikke have alvorlige negative effekter på markederne i de øvrige med-

lemsstater 
- ved anmeldelsen være ledsaget af en omstrukturerings- eller likvidationsplan eller doku-

mentation for, at lånet er blevet fuldstændig tilbagebetalt 
- være begrænset til, hvad der er nødvendigt for at sikre virksomhedens drift i den periode, 

som støtten er godkendt for. 
 
Omstruktureringsstøtten kan kun bevilges en enkelt gang. Der er følgende betingelser for ydelse af 
omstruktureringsstøtte 

- virksomheden skal være støtteberettiget og anses for at være kriseramt 
- der udarbejdes og gennemføres en omstruktureringsplan 
- der vedtages foranstaltninger til at afbøde støttens negative konsekvenser for konkurren-

terne 
- støttebeløbet og støtteniveauet begrænses til det absolut nødvendige 
- Kommissionen skal fastsætte samtlige betingelser og forpligtelser 
- Omstruktureringsplanen skal gennemføres i sin helhed 
- Kommissionen skal kunne foretage en opfølgning af støtten gennem regelmæssige og de-

taljerede rapporter fra medlemsstaterne.  

Støtteintensiteter Maksimum støtteloft 

 Ordningerne skal angive det maksimale støttebeløb, der kan ydes til samme virksomhed i forbindelse 
med en rednings- og eller omstruktureringsforanstaltning, også hvis planen ændres. Enhver støtte, 
der overstiger dette beløb, skal anmeldes individuelt til Kommissionen. Beløbet kan ikke overstige 
10 mio. EUR, inklusive kumulering med andre kilder eller andre ordninger. 
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Anmeldelser Da der er tale om rammebestemmelser, skal støtteordninger anmeldes til Kommissionen. 

Årlig rapport Så længe målene i omstruktureringsplanen ikke kan anses for at være nået, skal der forelægges rap-
porter for Kommissionen mindst en gang om året. 
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Risikovillig kapital – rammebestemmelser 

Dokument EF-retningslinjer for statsstøtte til fremme af risikokapitalinvesteringer i små og mellemstore virk-
somheder (Den Europæiske Unions Tidende C 194 af 18. august 2006).  

Indhold Formålet med retningslinjerne er at præcisere, hvornår Kommissionen vil anse støtte til risikovillig 
kapital for overensstemmende med EF-Traktatens artikel 87, stk. 3. Kommissionen er af den opfat-
telse, at den risikovillige kapital, der er til rådighed for nystartede, innovative unge virksomheder, er 
utilstrækkelig. På grund af manglen på egenkapital til SMV kan det i særlige tilfælde begrunde, at 
der ydes statsstøtte. Kommissionen gør det dog klart, at den ikke finder, at der foreligger en generel 
markedsfejl i relation til risikovillig kapital i Fællesskabet. 
 
Kommissionen definerer ”risikovillig kapital” som egenkapital- og kvasi-egenkapitalmidler til virk-
somheder i den tidlige vækstfase (igangsætter-, opstart- og udvidelsesfase), herunder uformelle 
investeringer, der foretages af såkaldte ”business angels”, venturekapital, og alternative aktiemarke-
der, der er specialiseret i SMV og højvækstvirksomheder.  
 
Retningslinjerne gælder kun for risikokapitalordninger, der målrettes mod SMV. De skal ikke udgøre 
et retsgrundlag for at erklære en ad hoc-foranstaltning, der skal stille kapital til rådighed for en indi-
viduel virksomhed, for forenelig med fællesmarkedet. Retningslinjerne kan ikke anvendes, for så 
vidt angår: støtte til virksomheder, der er kriseramte jf. rammebestemmelser for statsstøtte til redning 
og omstrukturering af kriseramte virksomheder; virksomheder inden for værfts-, kul- og stålindustri-
en, samt for eksportaktiviteter og støtte, der er betinget af indenlandske frem for importerede produk-
ter. 
 
Støtte til risikovillig kapital kan indebære støtte på mindst tre forskellige niveauer: 
 

1. støtte til investorer 
2. støtte til en fond eller et andet instrument, hvorigennem foranstaltningen formidles  
3. støtte til de virksomheder, der investeres i. 

 
Kommissionen har i sin meddelelse gengivet nogle af de kriterier, som den vil lægge vægt på i vur-
deringen af, hvorvidt der foreligger støtte på de enkelte niveauer. 
 

Støtteberettigede  
Omkostninger 

Kommissionen har ikke fundet det muligt på forhånd at definere støtteberettigede omkostninger eller 
fastlægge stramme kriterier for afgørelsen af, hvorvidt mulige modeller for risikovillig kapital er 
forenelige med fællesmarkedet. Vurderingen af risikovillig kapital indebærer derfor, at den traditio-
nelle måde, hvorpå statsstøttekontrollen foretages, fraviges.  
 
Kommissionen vil i sin vurdering af støtteforanstaltningen anvende den såkaldte balancetest. Balan-
cetesten går kort fortalt ud på at afveje støttens positive følger over for støttens negative følger. 
Balancetesten kan sammenfattes således: 
 

I. Sigter statsstøtteforanstaltningen mod et veldefineret mål af fælles EU-interesse? 
II.  Er støtten velegnet til at virkeliggøre målsætningen af fælles interesse? 

i. Er statsstøtte et hensigtsmæssigt politisk instrument? 
ii. Er der en tilskyndende virkning, dvs. ændrer støtten virksomhedernes/ og 

eller investorers adfærd? 
iii.  Er støtteforanstaltningen proportional, dvs. kunne man opnå samme ad-

færdsændring med mindre støtte? 
III.  Er konkurrencefordrejningerne og indvirkningen på handelen så begrænset, at den 

overordnede balance er positiv? 
 
Kommissionen mener, at det generelt er op til medlemsstaterne at vælge støtteforanstaltningens 
form. Der vil imidlertid blive taget hensyn til, om markedsinvestorerne tilskyndes til at stille risiko-
villig kapital til rådighed for ”målvirksomhederne”, og om de kan forventes at resultere i, at investe-
ringsbeslutningerne træffes på et kommercielt grundlag. Sådanne former for incitamenter kan efter 
Kommissionens opfattelse blandt andet omfatte følgende: 
 

- Oprettelse af investeringsfonde, hvori staten er partner, investor eller deltager, også selv 
om den er det på mindre fordelagtige vilkår end andre investorer 
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- Garantier til investorer til risikovillig kapital eller til venturekapitalfonde under nærmere 
definerede betingelser 

- Andre finansielle instrumenter til fordel for risikokapitalinvestorer eller til fordel for ventu-
rekapitalfonde med henblik på at tilvejebringe ekstra investeringskapital 

- Skattemæssige incitamenter for at få investeringsfonde og/eller deres ledelse eller investo-
rer til at foretage risikokapitalinvesteringer. 

 
I rammebestemmelsernes pkt. 4.3 er opregnet de kriterier, der vil blive taget i betragtning ved vurde-
ringen af foranstaltningernes forenelighed med bestemmelserne. 
 
Kommissionen vil som udgangspunkt tillade statsstøtte, uden at forlange dokumentation for eksi-
stensen af en markedsfejl, når hver kapitaltranche til en virksomhed ikke overstiger 1,5 mio. EUR 
over hver periode på 12 måneder. 
 
De støtteforanstaltninger, der ikke opfylder en eller flere af betingelserne i afsnit 4, fx dem der over-
stiger 1,5 mio. EUR over 12 måneder, vil blive undergivet en mere detaljeret vurdering, da beviser 
for markedsfejl er mindre åbenbare, og da den potentielle risiko for fortrængning og/eller fordrejning 
af konkurrencen er større. (Afsnit 5) 

Anmeldelser Da der er tale om rammebestemmelser, skal støtteordninger anmeldes til Kommissionen. 

Årlig rapport Der skal bl.a. en gang årlig laves en rapport, der skal forelægges Kommissionen  
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Del 2. 

Hvordan finder man ud af, om et offentligt initiati v er i 
overensstemmelse med statsstøttereglerne? 
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Kapitel 6:  Indledning 
Vurderes det, at et offentligt initiativ - et lovforslag, en støtteordning eller lignende - indehol-
der elementer af statsstøtte, er det nødvendigt så tidligt som muligt i forløbet at indhente viden 
om, hvorvidt lovforslaget eller støtteordningen opfylder kravene til at kunne godkendes under 
statsstøttereglerne jf. kapitel 5.  
 
Det bør gøres allerede i designfasen, før der er truffet bindende dansk beslutning om ek-
sempelvis en støtteordning i Danmark, og inden sagen anmeldes til Kommissionen og skal 
igennem EU- beslutningsfasen.  
 
Målet er, at danske ordninger, der indeholder statsstøtte, overholder statsstøttereglerne. Det er 
vigtigt, at ordningerne hurtigst muligt og på en nem og effektiv måde kan opnå Kommissio-
nens godkendelse. Der skal gå kortest mulig tid fra en ordning er designet og besluttet i 
Danmark, til den er godkendt af Kommissionen.  
 
6.1 Hvordan får man tilstrækkelig viden? 
Det kan være vanskeligt for det enkelte ministerium at have den tilstrækkelige viden og over-
blik over EU-reglerne til at vurdere, hvornår et nyt initiativ indeholder statsstøtte, om støtten 
vil kunne godkendes af Kommissionen og hvilke regler og procedurer, der gælder. Dette kan 
betyde, at nye lovinitiativer designes på en sådan måde, at der kan være modstrid med stats-
støttereglerne, og at Kommissionens godkendelse bliver vanskelig. Det kan også betyde, at et 
initiativ skal ændres på et sent tidspunkt, hvor der er indgået en politisk aftale, eller hvor for-
slaget er tæt på vedtagelse. Det kan på den måde trække unødigt ud, før et nyt initiativ kan 
iværksættes og virke i praksis.  

 
Øget viden og rådgivning vil lette og effektivisere arbejdet med nye statsstøttesager og give 
øget sikkerhed for, om Kommissionen vil kunne godkende sagen og vil kunne nedbringe den 
tid, der går fra et initiativ designes, til initiativet er rigtigt anmeldt og godkendt - og kan sættes 
i kraft.  
 
Det er vigtigt at kende og holde sig ajour med statsstøttereglerne. For at alle ministerierne 
fremover kan få adgang til den nødvendige viden og rådgivning om, hvorvidt nye offentlige 
initiativer indeholder statsstøtte, er der pr. 1. januar 2007 indført en forpligtende koordination 
af alle statsstøttesager. Initiativer, der indebærer statsstøtte, skal fremover forelægges et råd-
givningsorgan – Statsstøtteudvalget98 – inden de forelægges til vedtagelse. Statsstøtteudvalget 
har sekretariat i Konkurrencestyrelsen. 
 
Alle ministerier og myndigheder får mulighed for:   
• rådgivning og bistand hos Statsstøtteudvalget og Statsstøttesekretariatet i Konkurrencesty-

relsen 
• screening / vurdering af lovinitiativer og lovprogram 
• rådgivning og bistand til – tidlig – kontakt med Kommissionens tjenestegrene 
• rådgivning og bistand om udarbejdelse af statsstøtteanmeldelser og procedurer 
 

                                                 
98 Statsstøtteudvalget udgøres af Økonomi- og Erhvervsministeriet (formand), Justitsministeriet, Udenrigsmini-
steriet og Finansministeriet, samt på ad hoc basis de ministerier, der har ansvaret for initiativet eller er involveret 
i det. 
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Kontaktkoordinaterne er: 
 
Statsstøtteudvalget & 
Statsstøttesekretariatet  
Konkurrencestyrelsen 
Nyropsgade 30 
DK-1780 København V 
Telefon 72 26 80 00 
 
Statsstøtte e-mail: statsstoette@ks.dk 
 
E-mailadressen anvendes til alle henvendelser til Statsstøtteudvalget og Statsstøttesekretaria-
tet. 
 
Hvordan denne nye koordination skal foregå, og hvad ministerierne skal gøre, gennemgås i 
det følgende. 
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6.2 Hvad skal man konkret gøre, når man er i gang m ed at udarbej-
de et forslag, der kan involvere statsstøtte? 
Når et nyt lovinitiativ forberedes, skal ministeriet foretage en vurdering af, om initiativet er i 
overensstemmelse med statsstøttereglerne. Dette skal ske tidligst muligt i forberedelsesfasen – 
og inden der udarbejdes et formelt forslag. Vurderingen foretages på baggrund af checklisten 
nedenfor. 
 
Checkliste for vurdering af forenelighed med EF-Traktatens statsstøtteregler 

Det vurderes:  

• om forslaget indeholder statsstøtte  

• om forslaget er foreneligt med EF-Traktatens statsstøtteregler 

• om forslaget omfattes af en gruppefritagelse 

• om forslaget skal anmeldes til og godkendes af Kommissionen  

 

Indebærer forslaget statsstøtte angives:  

• formålet med støtten 

• omfanget af støtten (volumen/intensitet) 

• forventede støttemodtagere 

• udvælgelsesprocedure 

• støttens påvirkning af konkurrence og samhandel 

• efter hvilket regelsæt støtten forventes godkendt  

 
Vurderer ministeriet, at det nye initiativ indeholder statsstøtte, skal sagen forlægges for Stats-
støtteudvalget via Statsstøttesekretariatet i Konkurrencestyrelsen.  
 
Ministeriet skal følge denne procedure ved udarbejdelsen af ethvert nyt initiativ. Det er vig-
tigt, at statsstøttespørgsmålet er afklaret som led i forberedelse af regeringens lovprogram 
forud for forelæggelse af forslag for regeringens økonomiudvalg eller koordinationsudvalg, 
og inden et forslag sendes i formel høring.  
 
Der er indarbejdet en særlig screening-forpligtelse (checklisten) i bilaget til Statsministeriets 
indkaldelse af bidrag til regeringens lovprogram.  
 
Når fagministeriets vurdering af et forslags forenelighed med statsstøttereglerne modtages af 
statsstøttesekretariatet i Konkurrencestyrelsen, udarbejdes materiale til forelæggelse på et 
kommende møde i Statsstøtteudvalget. Det ministerium, der har ansvaret for initiativet og de, 
der er involveret, deltager i Statsstøtteudvalgets møde om det pågældende initiativ og får di-
rekte tilbagemelding fra udvalget. Udvalget udtaler sig om, hvorvidt Udvalget er enigt i fag-
ministeriets vurdering af statsstøttespørgsmålet og giver anbefaling om den videre procedure. 
Statsstøtteudvalgets vurdering og anbefaling kan på fagministeriets anmodning afgives skrift-
ligt.99  

 

                                                 
99 Jf. Forretningsorden for Statsstøtteudvalget.  
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6.3 Hvad gør man i praksis? 
Det er vigtigt først at gøre sig klart, hvilken type sag man har med at gøre, og om kriterierne 
for statsstøtte er opfyldt, jf. del 1, kapitel 2. Dernæst skal det vurderes, om forslaget er forene-
ligt og vil kunne godkendes i medfør af bestemmelserne i EF-Traktatens artikel 87, stk. 2 og 
3, og de bestemmelser, der følger deraf jf. del 1, kapitel 4 og 5. Der kan være tvivl om hvilke 
regler, der skal opfyldes, fordi forslaget kan høre ind under flere områder, ligesom forslaget 
kan være designet således, at i hvert fald dele af det ikke passer til reglerne.   
 
Det anbefales, at de embedsmænd, der har ansvaret for design af et forslag, der kan indebære 
statsstøtte, allerede så tidligt som overhovedet muligt i designfasen afklarer, hvilke af EU’s 
statsstøtteregler, fortolkninger og procedurer, der bør tages hensyn til, således at forslaget 
efterfølgende kan tilrettelægges på en sådan måde, at utilsigtede konflikter med EU’s stats-
støtteregler og procedurer undgås eller håndteres i tide. Checklisten på foregående side an-
vendes til at gennemgå disse spørgsmål.   
 
Generelt handler det om at være i god kontakt og dialog med de personer i Danmark og EU, 
der har erfaring med lignende sager og kender retspraksis. Det er nødvendigt at holde sig i 
kontakt med både statsstøttesekretariatet i Konkurrencestyrelsen og statsstøttemedarbejderne 
på Danmarks Faste Repræsentation ved EU i Bruxelles. Statsstøttesekretariatet kan foretage 
en statsstøtteretlig vurdering af forslaget og give anbefalinger om, hvordan forslaget kan til-
passes og håndteres. EU-repræsentationen kan bistå med at opnå kontakt til og stille de rele-
vante spørgsmål om forholdet mellem et dansk forslag og EU’s statsstøtteregler til de em-
bedsmænd i Kommissionens tjenestegrene – fx DG konkurrence – som skal vurdere forslaget 
og indstille det til beslutning i Kommissærkollegiet.  
 
Hvad man konkret skal gøre fremgår af nedenstående.  
 Grafisk oversigt over faserne i statsstøtteprocessen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Designfase Godkendelse 

Forslag 

til  

initiativ  

Vedta- 
gelse af  
initiativ 
i DK 

Oplysning - Beslut-
ningsoplæg 
Intern service i Kom-
missionens 
tjenestegrene 
Godkendelse: 
Kabinetchefmøde +            
Kommissionsmøde 

Vurdering af initiativ 
pga. checklisten 

 
Forelæggelse for stats-

støtteudvalget 
 

Dialog og møde med 
kommissionens 
tjenestegrene. 

 
 

Dialog og møder med kommissionens tjeneste-
grene. 
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6.4 Kontakt til Kommissionen i designfasen 
 
Statsstøtteudvalgets vurdering kan indeholde en anbefaling om, at der bør rettes kontakt til 
kommissionens tjenestegrene (DG Konkurrence, DG Agri eller DG Tren) for at afklare tvivl-
spørgsmål. Dette kan fx være i de tilfælde, hvor der ikke kan gives et klart svar på, om støtten 
falder inden for statsstøttereglerne, og om støtten vil kunne godkendes.  
 
En sådan kontakt til kommissionens tjenestegrene tages altid  via statsstøttekoordinatoren på 
Danmarks Faste Repræsentation ved EU i Bruxelles og efter rådslagning med EU-
repræsentationen, der varetager den daglige kontakt til Kommissionen i Bruxelles på statsstøt-
teområdet. EU-repræsentationen vil sørge for, at der opnås kontakt til den relevante sagsbe-
handler og kontorchef i Kommissionen. Det er afgørende, at de indledende kontakter finder 
sted på sagsbehandler/kontorchef-niveau, da det er her, at den konkrete erfaring og kompeten-
ce på det relevante sagsområde findes.   
 
Der bør aftales et møde på kontorchef-niveau om sagen. Forud for mødet fremsendes en skri-
velse på engelsk om:  

• Forslagets konkrete indhold. 
• De tvivlsspørgsmål, der er identificeret mht. statsstøttereglerne. 
• Forslagets status i den danske beslutningsproces og forventet timing.  

 
Det er sådan, at jo mere konkret og faktuelt forslaget kan beskrives, jo større er chancerne for, 
at Kommissionens embedsmænd kan give kvalificerede svar på de rejste spørgsmål.  
 
Følgende kan forventes af et afklarende møde med Kommissionens tjenestegrene: 
 

• Udpegning af de elementer i forslaget, der vil kunne være i konflikt med EU’s stats-
støtteregler og et bud på mulighederne for en godkendelse af forslaget. 

• Rådgivning om hvordan uforeneligheden med statsstøttereglerne vil kunne afværges 
ved ændring af det danske forslag – på baggrund af viden om andre fortilfælde. 

• Oplysning om hvilke forhold Kommissionen og EF-Domstolen har lagt vægt på i 
lignende sager. 

• Tilsagn om afklaring af principielle spørgsmål – fx ved inddragelse af Kommissio-
nens juridiske tjeneste. 

• Udpegning af de oplysninger, der bør være tilvejebragt ved en formel dansk notifika-
tion af det pågældende forslag og 

• Oplysning om hvor lang tid en notifikationsprocedure vil tage. 
 
Det kan derimod ikke forventes at: 
 

• Kommissionen på baggrund af mødet vil give en formel godkendelse af forslaget i 
forhold til EU’s statsstøtteregler – dette vil kræve formel anmeldelse (notifikation) af 
forslaget.  

 
Det vil være op til de danske myndigheder at vurdere, om Kommissionens rådgivning skal 
følges - sammenholdt med danske ønsker til det pågældende forslags design - eller om man 
vil søge en anden måde at hindre konflikt med EU’s statsstøtteregler på.  
 
Såfremt der vælges en anden ”løsning” end den af Kommissionen foreslåede, anbefales det at 
tage fornyet kontakt til Kommissionen om den alternative løsning, inden forslaget formelt 
notificeres til Kommissionen. Det skal gøres for at sikre, at den alternative løsning ikke rejser 
nye tvivlsspørgsmål. 
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Eksempler på uformel proaktivitet i designfasen af nyt dansk statsstøtteforslag 
 

• Højteknologifonden 

Ministeriet for videnskab, teknologi og udvikling mødtes i efteråret 2004 sammen med EU-
repræsentationen med embedsmænd fra DG-konkurrence for at indhente DG-konkurrences syn på de 
danske planer om oprettelse af den såkaldte højteknologifond, der var under vedtagelse i Folketinget, og 
som efterfølgende skulle implementeres på baggrund af beslutninger i den kommende fondsbestyrelse. 
DG-konkurrence var forud for mødet blevet tilsendt et kort notat om sagen. Især ønskede man oplysnin-
ger om, hvor vidtgående skønsbeføjelser der ville kunne tillægges fondsbestyrelse og sekretariat i for-
bindelse med støtte til konkrete forskningsprojekter. Kommissionen redegjorde for tolkningen af de eksi-
sterende rammebestemmelser for statsstøtte til Forskning & Udvikling og udtrykte, at disse måtte følges 
uden yderligere diskretion. Kommissionen oplyste i øvrigt, at Kommissionen i 2005 ville fremsætte for-
slag til nye rammebestemmelser for statsstøtte til Forskning & Udvikling. Det blev aftalt, at de danske 
myndigheder ville vende tilbage til Kommissionen, når der var taget skridt til den egentlige fondskon-
struktion primo 2005. Sagen blev anmeldt 31. maj 2005. Der blev afholdt møde 28. juni, og fremsendt 
supplerende oplysninger 19. juli 2005. Kommissionen afgjorde 13. september 2005, at fonden var i over-
ensstemmelse med de relevante bestemmelser i de gældende rammebestemmelser for statsstøtte til 
forskning og udvikling. Det varede 3½ måned fra anmeldelsestidspunktet til godkendelsen forelå, hvilket 
uden tvivl skyldtes det gode forarbejde. 

• Ændring af lov om byfornyelse 

Økonomi– og erhvervsministeriet, Erhvervs– og Boligstyrelsen tog kontakt til Kommissionen i decem-
ber 2003 for at drøfte eventuelle statsstøtteaspekter ved ændring af Lov om byfornyelse. DG konkurren-
ce gav udtryk for, at man ikke på grundlag af de forelagte oplysninger fandt, at lovændringen indebar 
statsstøtte, som de danske myndigheder skulle notificere til Kommissionen. 

 
Checkliste - afklaring af statsstøttespørgsmål i et nyt dansk initiativ.  
 

• Vurder statsstøtteaspekterne i et kommende forslag til et nyt initiativ tidligst muligt i designfasen, 
dvs. før et beslutningsoplæg er godkendt af ledelse og minister. Jf. kapitel 2, 3, 4 og 5, og checkli-
sten ovenfor. 

• Vurderes et initiativ at indebære statsstøtte, skal det forelægges Statsstøtteudvalget via Statsstøttese-
kretariatet i Konkurrencestyrelsen. 

• Tag stilling til om der er tvivlsspørgsmål, der bør forelægges Kommissionens tjenestegrene med 
henblik på at sikre overensstemmelse med statsstøttereglerne og Kommissionens godkendelse. 

• Brug Statsstøttesekretariatet i Konkurrencestyrelsen og EU-repræsentationen i Bruxelles til at tage 
kontakt til Kommissionen i en dansk statsstøttesag. 

• Brug EU-repræsentationen til at arrangere et uformelt møde med Kommissionens tjenestegrene og 
send Kommissionen – via EU repræsentationen - et grundigt notat (på engelsk) inden mødet.   

• Vær åben om tvivlsspørgsmål – målet er at indhente Kommissionens rådgivning! 

• Tag stilling til opfølgning på Kommissionens rådgivning sammen med relevante rådgivere i DK - fx 
om der skal ske en tilpasning af initiativet. 

• Forslag til tilpasninger bør forelægges Kommissionen, inden forslaget formaliseres. 

• Husk at et godt og grundigt forarbejde kræver langt færre ressourcer end efterfølgende ”damage 
control”. 
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6.5 Uformel kontakt til Kommissionen om vedtagne DK - ordninger 
 
Det vil fremover – med den nye koordinationsprocedure på statsstøtteområdet - høre til den 
absolutte undtagelse, at et initiativ færdigforhandles og vedtages, uden at der på forhånd er 
taget stilling til initiativets forenelighed med statsstøttereglerne.  
 
Når et initiativ er vedtaget i Danmark, er det vanskeligt at ændre. Det er derfor afgørende, at 
nye initiativer ikke først vurderes og anmeldes til Kommissionen, når de er endeligt vedtaget i 
Danmark, idet det så kan være vanskeligt at foretage de ændringer, der kan blive nødvendige 
for at opnå Kommissionens godkendelse.   
 
I den undtagelsessituation, hvor et forslag færdigdesignes og besluttes, uden at tvivlspørgsmål 
er afklaret, må det anbefales, at den danske beslutning drøftes med Kommissionens tjeneste-
grene, inden der sker formel notifikation.  
 
Den uformelle kontakt kan nemlig føre til, at nogle tvivlspørgsmål afklares, og at der skabes 
klarhed over hvilke oplysninger, der bør være tilvejebragt i notifikationsskrivelsen. Kontakten 
til Kommissionen bør ske efter samme procedure som ved nye forslag (ovenfor). Kommissio-
nen kan give udtryk for, om der er tale om enkelte, mindre uforeneligheder med statsstøttereg-
lerne, eller om der fx er tale om elementer, der vil kræve en mere principiel afklaring. Det kan 
også være, at Kommissionen vil anbefale, at et element helt omdesignes, da en godkendelse i 
henhold til statsstøttereglerne ellers vil være meget vanskelig. 
 
Under alle omstændigheder vil et sådan møde give de danske beslutningstagere et grundlag 
for at træffe beslutning om, hvordan forslaget skal notificeres.  
 
Der vil være 3 muligheder:  
– At opretholde anmeldelsen som oprindeligt planlagt 
– At ændre dele af forslaget, 
– At foretage et grundlæggende omdesign. 
 
De to sidste muligheder kan selvfølgelig kun anvendes under inddragelse af de relevante dan-
ske beslutningsniveauer.  
 
Der kan derudover søges rådgivning på højere niveau i Kommissionens tjenestegrene – dvs. 
på direktør eller generaldirektørniveau – ved EU-ambassadørens involvering. Det skal dog 
ikke forventes, at sagerne løses alene ved at blive drøftet på højere niveau, men erfaringen er, 
at nogle spørgsmål ofte kan afklares, og der kan opnås konfirmation af allerede forberedte 
tekniske løsninger. 
 
Det kan ikke anbefales at bruge argumenter om, at der allerede er truffet en retslig bindende 
beslutning i Danmark og påpegning af, at forslagets politiske vigtighed vanskeliggør ændrin-
ger. Det er erfaringen, at sådanne argumenter alene kan bruges til at skabe momentum og for-
ståelse for sagens vigtighed men sjældent fører til større forståelse eller løsninger, hvis det 
tekniske og juridiske grundlag for en løsning ikke er etableret. 
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Eksempler på uformel kontakt til Kommissionen angående vedtaget dansk statsstøtte-
forslag 

Sagen om bladdistribution – N 631/2003 

Sagen blev drøftet med DG-konkurrence i november 2003 og anmeldt 5. december 2003.  Der er tale om 
en tilskudsordning til distribution af ikke-kommercielle foreningsblade efter ansøgning. Kommissionen 
fandt, at ordningen var selektiv, da tilskud blev tildelt efter ansøgning, og da ordningen havde et budget-
loft. Da kun foreningsblade i Danmark var omfattet, fandt Kommissionen ikke, at samhandelspåvirknin-
gen af ordningen var stor. DG-konkurrencen tog på baggrund af anmeldelsen kontakt til EU-
repræsentationen og anbefalede, at de danske myndigheder holdt sig under de minimis-tærsklen (100.000 
EUR pr. virksomhed over 3 år).  De danske myndigheder afslog at anvende denne tærskel og fastholdt 
notifikationen. 

Kommissionen traf en formel og principiel beslutning om at godkende ordningen 16. juni 2004 

- dvs. det varede ca. 6 måneder. I afgørelsen blev der lagt vægt på den helt ubetydelige samhandelspå-
virkning.  Det gode forarbejde og den tætte dialog med Kommissionen var afgørende for notifikationens 
positive udfald. 

 
Kontakt til Kommissionen om vedtaget dansk statsstøtteforslag  
 

• Forslaget drøftes med Statsstøttesekretariatet i Konkurrencestyrelsen og Kommissionens tjeneste-
grene, før der sker formel notifikation. 

• Bed EU-repræsentationen om at aftale et møde med Kommissionens tjenestegrene. 

• Inden mødet fremsendes – via EU-repræsentationen - et notat på engelsk med bilag (fx lovtekst, 
budgetramme, tilskudskriterier, forventede tilskudsmodtagere, støtteintensitet etc.) 

• Der søges mod en åben afklaring af alle tvivlspørgsmål, og Kommissionens tjenestegrenes vurdering 
af mulige løsninger indhentes så konkret og præcist som muligt. 

• Kan Kommissionen ikke besvare alle spørgsmål ved mødet, aftales det, at Kommissionen vender 
tilbage efter intern drøftelse fx med juridisk tjeneste. 

• Det er nødvendigt at have de relevante danske eksperter med til mødet, således at alle relevante 
aspekter kan afklares.  

• Hold et formøde med EU-repræsentationen inden mødet med Kommissionen med henblik på at afta-
le mødestrategi, dagsorden og rollefordeling. 

• Sørg for at opnå en forståelse med Kommissionen om næste skridt – fx DK opfølgning, eventuelt 
nyt møde, og formel notifikation. 

 
6.6 Kontakt til Kommissionen efter anmeldelse af et  nyt initiativ 
 
Når et dansk forslag, der kan indebære statsstøtte, er anmeldt (notificeret) til Kommissionen, 
vil sagen være underlagt de særlige procedureregler og tidsrammer, der fremgår af kapitel 7.  
 
Kommissionen har pligt til hurtigst muligt at søge et beslutningsgrundlag tilvejebragt, og 
medlemsstaterne har pligt til at stille alle oplysninger til rådighed for Kommissionen, så en 
beslutning kan træffes. Er de relevante oplysninger tilvejebragt, har Kommissionen pligt til at 
træffe en afgørelse senest 2 måneder efter, at disse oplysninger er modtaget i Kommissio-
nen.100 Sagsbehandlingen for en statsstøtteanmeldelse varer i gennemsnit 6 måneder fra an-
meldelse til godkendelse. 
 

                                                 
100 Se nærmere herom i afsnit 6.  
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Kan Kommissionen derimod ikke inden for en rimelig tidsramme få adgang til de relevante 
oplysninger, eller rejser sagen principielle spørgsmål, har Kommissionen pligt til at åbne den 
formelle undersøgelsesprocedure.101 Denne undersøgelsesprocedure kan medføre, at der kan 
gå op til 18 måneder mellem anmeldelse og godkendelse. 
 
For ikke anmeldt statsstøtte gælder der ingen tidsbegrænsninger for, hvor hurtigt Kommissio-
nen skal søge sagen oplyst og fremme den til beslutning.  
 
Medlemsstaternes myndigheder har stærke incitamenter til at medvirke til, at de statsstøttesa-
ger vedr. deres respektive område, der undersøges af Kommissionen - hvad enten det er an-
meldt støtte eller uanmeldt støtte – hurtigst muligt oplyses, og at et grundlag for en positiv 
beslutning af Kommissionen etableres. 
 
Det er derfor vigtigt, at de embedsmænd, der har ansvaret for at anmelde statsstøtte – i samar-
bejde med EU-repræsentationen - holder tæt kontakt med den relevante sagsbehandler og 
kontorchef i Kommissionens tjenestegrene. Dette skal bidrage til, at der hurtigst muligt kan 
svares på de spørgsmål, der måtte være i forbindelse med sagens oplysning. Det er vigtigt, at 
man ikke blot afventer Kommissionens skriftlige spørgsmål til sagen men proaktivt søger at 
finde frem til, hvilke overvejelser Kommissionen gør sig og de spørgsmål, der kan forventes, 
således at svar hurtigst muligt kan gives. 
 
En mulighed er, at svarene på spørgsmålene drøftes ved et møde med Kommissionens tjene-
stegrene, inden de formelt afsendes for at sikre, at den formelle besvarelse afdækker og giver 
svar på alle Kommissionens spørgsmål. Et sådan møde bør holdes på kontorchefniveau i 
Kommissionen. Det kan i visse tilfælde være nødvendigt, at Kommissionen internt drøfter 
sagen med Kommissionens juridiske tjeneste for at afdække mulige løsningsmuligheder, eller 
der kan være behov for, at den juridiske tjeneste deltager i mødet. 
 
Der kan yderligere blive behov for, at vanskelige tvivlspørgsmål yderligere afklares og svare-
ne konfirmeres ved møde på ambassadør- hhv. direktør- og generaldirektørniveau, men det er 
vigtigt, at sagsbehandler- og kontorchefniveauet ikke ”springes over”, da det er på kontor-
chef-niveau, der skal udarbejdes indstilling i sagen. Der er ikke erfaring med, at sager pludse-
lig - som med et trylleslag - løses ”politisk” ved at blive løftet op på et højere beslutningsni-
veau, hvis løsningen ikke teknisk og juridisk er forberedt.     
 
Det er ofte sådan, at når de afklarende møder er afholdt med Kommissionens tjenestegrene, 
aftales det, at medlemsstaten tilpasser det pågældende forslag og sender Kommissionen et 
brev, der bekræfter tilpasningen – vedhæftet kopi af den retsligt bindende beslutning – hvoref-
ter Kommissionen senest 2 måneder efter kan træffe en positiv beslutning. Indstiller med-
lemsstaten sig ikke på dette, eller trækkes anmeldelsen ikke tilbage, har Kommissionen ingen 
anden mulighed end at åbne den formelle procedure.  
 

                                                 
101 jf. artikel 88, stk. 2 i EF-Traktaten. 
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Eksempler på kontakt til Kommissionen i EU-godkendelsesfasen af anmeldt statsstøtte-
forslag 
 

Beskæftigelsespakken – flere i arbejde N 172/2003 

Beskæftigelsespakken – der indeholdt uddannelse af ledige, genoptræning og beskæftigelse med løntil-
skud - blev anmeldt 1. april 2003. 13. august 2003 blev ordningen genanmeldt, idet man fandt, at alene 
beskæftigelse med løntilskud krævede egentlig anmeldelse, idet pakkens andre elementer umiddelbart 
var forenelige med gruppefritagelsesforordningerne for uddannelsesstøtte og beskæftigelsesstøtte. Dette 
blev afklaret ved en række møder i løbet af sommeren 2003 med deltagelse af medarbejdere fra beskæf-
tigelsesministeriet og EU-repræsentationen. 

I løbet af efteråret 2003 og foråret 2004 blev der afholdt en række møder på kontorchef- og direktørni-
veau med henblik på at afklare, på hvilken måde løntilskudsordningen kunne bringes i overensstemmelse 
med EU’s statsstøtteregler. Særligt ét punkt var vanskeligt.  Det var aftalt i lovteksten og med de invol-
verede parter, at løntilskud skulle ydes til 6 måneders beskæftigelse, hvorimod gruppefritagelsesforord-
ningen for beskæftigelsesstøtte artikel 5 krævede, at beskæftigelse med løntilskud krævede minimum 12 
måneders beskæftigelse (for at sikre oparbejdelse af arbejdsmarkedskompetencer). Kommissionens tje-
nestegrene undersøgte internt, om dette krav kunne fraviges, og en lang række modeller blev udarbejdet 
og kommunikeret til Kommissionen. 

I marts måned 2004 blev det ved et møde gjort klart, at 12 måneders kravet ikke kunne fraviges. De dan-
ske myndigheder besluttede herefter i maj måned at ændre ordningen på dette punkt. Det blev aftalt med 
forligspartierne og arbejdsmarkedets parter og kommunikeret til Kommissionen i maj 2004. Kommissio-
nen traf herefter en positiv beslutning og godkendte hele beskæftigelsespakken i juli 2004 – ca. 1 år og 3 
måneder efter ordningen oprindeligt var anmeldt og relativt lang tid efter, at ordningen var forventet sat i 
kraft.  

 Et problem var antageligt, at man fra dansk side ikke i tilstrækkeligt grad i designfasen havde gjort sig 
klart, at gruppefritagelsens krav om minimum 12 måneders ansættelse med løntilskud var absolut. 

 
 
Check-liste  
 
Kontakt til Kommissionen vedr. anmeldt dansk statsstøtteforslag  

• En formel notifikationssag eller såkaldt ikke-notifikationssag i Kommissionen følger fastlagte proce-
dureregler og tidsrammer jf. procedureforordningen 659/99. Disse kan ikke fraviges.  

• Det er vigtigt, at man fra dansk side hurtigt og effektivt medvirker til at søge alle tvivlsspørgsmålet 
afklaret, således at anmeldelsesprocessen og godkendelsen ikke forsinkes. 

• Tvivlspørgsmål kan forlægges Statsstøtteudvalget via Statsstøttesekretariatet i Konkurrencestyrelsen. 

• Al kommunikation med Kommissionen sker via EU-repræsentationen i Bruxelles eller efter aftale 
med Repræsentationen. EU-repræsentationen deltager i alle møder med Kommissionen. 

• Ethvert møde og fremsendelse af nye oplysninger i en sag vil betyde, at Kommissionen kan udsætte 
afgørelsen i sagen i yderligere 2 måneder fra den dato, hvor Kommissionen har modtaget nye oplys-
ninger, hvis den finder, at sagen først på dette tidspunkt er fuldt oplyst. Finder Kommissionen ikke, at 
sagen er fuldt oplyst, gælder der ingen tidsgrænse.  

• Åbner Kommissionen formel undersøgelsesprocedure jf. artikel 88 (2) kan det vare op til 18 måne-
der, før der foreligger en afgørelse, der enten kan være positiv, negativ eller betinget positiv. 

• Fra dansk side bør der udøves store bestræbelser for at bidrage til, at alle oplysninger af betydning for 
en kommissionsbeslutning tilvejebringes og kommunikeres effektivt til Kommissionen for at fremme 
en rettidig positiv beslutning. 
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6.7 Kontakt til Kommissionen om en sag om ulovlig s tatsstøtte 
 
Ulovlig statsstøtte er statsstøtte, der udbetales, uden at støtten på forhånd er anmeldt til og 
godkendt af Kommissionen. Sager om ulovlig statsstøtte opstår som regel på baggrund af en 
klage fra en 3. part dvs. en konkurrent, en medlemsstat eller på baggrund af et spørgsmål fra 
et medlem af Europa-parlamentet. Kommissionen kan dog også ex-officio, dvs. af egen drift, 
undersøge en sag om ulovlig statsstøtte. 
 
Sager om ulovlig statsstøtte betegnes i Kommissionen tjenestegrene som NN - sager (non-
notified). En ikke anmeldt statsstøttesag indledes med, at Kommissionen skriver til medlems-
staten. I brevet redegør Kommissionen for, hvorfor sagen tages op og stiller en række 
spørgsmål til sagen.  
 
Kommissionens sagsbehandling følger generelt samme procedure som ved behandling af an-
meldelser af ny statsstøtte. Der er dog den afgørende forskel, at der ikke er nogen tidsfrist for 
Kommissionens behandling af sager om ikke-anmeldt statsstøtte.  
 
Det er derfor mindst lige så vigtigt, som understreget med hensyn til de anmeldte statsstøtte-
sager i afsnit 5.6, at de embedsmænd, der har ansvaret for sager om ikke anmeldt statsstøtte – 
i samarbejde med EU-repræsentationen - holder tæt kontakt med den relevante sagsbehandler 
og kontorchef i Kommissionens tjenestegrene. Dette skal bidrage til, at der hurtigst muligt kan 
svares på de spørgsmål, der måtte være i forbindelse med sagens oplysning. Det er vigtigt, at 
man ikke blot afventer Kommissionens skriftlige spørgsmål til sagen men proaktivt søger at 
finde frem til, hvilke overvejelser Kommissionen gør sig og de spørgsmål, der kan forventes, 
således at svar hurtigst muligt kan gives, og sagen kan bringes til en hurtig og effektiv resolu-
tion.  
 
Dette understreges yderligere af, at Kommission kan udstede en anmodning om, at den ulov-
lige statsstøtte skal suspenderes, indtil Kommissionen har truffet en positiv beslutning. Kom-
missionen kan yderligere træffe en beslutning om, at medlemsstaten skal søge støtten tilbage-
ført, før Kommissionen har truffet en beslutning. 
 
De anbefalinger, der ovenfor er givet vedrørende myndighedernes samarbejde med Kommis-
sionen i anmeldelsessager, bør følges i tilfælde af, at der opstår sager om ikke-anmeldt stats-
støtte. 
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Del 3. 

Formel anmeldelse og godkendelse af støtteordninger  til 
Kommissionen 
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Kapitel 7: Godkendelse af støtteordninger 
 
Alle offentlige myndigheder, der planlægger at yde statsstøtte, skal som udgangspunkt anmel-
de støtteforanstaltningen til Kommissionen. Kravet om anmeldelse følger af EF-Traktatens 
artikel 88.  
 
Når Kommissionen modtager en anmeldelse af en støtteforanstaltning, skal den vurdere, om 
foranstaltningen er omfattet af statsstøttebegrebet i artikel 87, stk. 1. Kommissionen skal ved 
denne vurdering følge den i artikel 88 fastsatte procedure. Det følger af proceduren, at med-
lemsstaterne er forpligtede til at vente med at sætte en anmeldt ordning i gang, indtil Kom-
missionen har truffet beslutning om foranstaltningen - den såkaldte stand still forpligtelse.   
 
Artikel 88 indeholder kun enkelte procedureregler. Den nærmere procedure er udviklet gen-
nem Kommissionens og EF-Domstolens praksis og afgørelser i konkrete sager. Denne praksis 
blev i 1999 samlet (kodificeret) i Procedureforordningen102. Forordningen blev indført med 
det primære formål at skabe større gennemsigtighed og overskuelighed i statsstøtteprocedu-
ren. Procedureforordningen blev den 21. april 2004 suppleret af implementeringsforordnin-
gen103, som fastsætter de nærmere bestemmelser om form, indhold og andre enkeltheder i 
forbindelse med anmeldelser og årlige rapporter. Desuden fastsætter forordningen metoder for 
beregning af frister i statsstøtteprocedurer og for beregning af rentesatsen i forbindelse med 
tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte.  
 
I 2005 blev der indført et elektronisk anmeldelsessystem – State Aid Notification Interactive – 
SANI. Alle anmeldelser af statsstøtte til Kommissionen skal fremover ske via dette system, og 
al yderligere kommunikation skal ske elektronisk.  
 
7.1 Artikel 88 
 
Artikel 88 fastlægger de overordnede procedureregler. De mere specifikke regler er fastlagt i 
procedureforordningen og implementeringsforordningen. I artikel 88 skelnes der overordnet 
mellem eksisterende støtte og ny støtte jf. artikel 88, stk. 1 og stk. 3. I artikel 88, stk. 2, be-
stemmes, at Kommissionen skal træffe beslutning om ophævelse eller ændring af støtte, som 
er fundet uforenelig med fællesmarkedet, eller som misbruges. 
 
7.1.1 Eksisterende støtte 
Det følger af artikel 88, stk. 1, at Kommissionen har beføjelse til at foretage en løbende un-
dersøgelse af eksisterende støtteordninger sammen med medlemsstaterne.  

                                                 
102 Rådsforordning 659/1999 af 22. marts 1999, Om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-Traktatens 
artikel 93, EFT 1999 L 83/1. 
103 Kommissionsforordning 794/2004 af 21. april 2004, Om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 
659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-Traktatens artikel 93, EUT 2004 L140/1. 
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Eksisterende støtteordninger er defineret i procedureforordningens artikel I(b) som:  

- støtte, der eksisterede inden EF-Traktatens ikrafttræden i den pågældende medlemsstat, 

- støtte, der er godkendt af Kommissionen, 

- støtte, der anses for godkendt af Kommissionen, fordi denne ikke har truffet negativ beslutning,  

- støtte, der anses for eksisterende støtte, fordi den tiårige forældelsesfrist er udløbet, 

- støtte, der ikke blev anset for at være støtte ved iværksættelsen, men som på grund af udviklingen på  

  fællesmarkedet nu må anses for støtte. 

 
 
Det er Kommissionen, der skal tage initiativ til at gribe ind overfor en eksisterende støtteord-
ning.104  
 
7.1.2 Ny støtte 
Artikel 88, stk. 3 regulerer påtænkte og nye støtteordninger. Det følger heraf, at Kommissio-
nen skal underrettes så betids om enhver påtænkt indførsel eller ændring i en eksisterende 
støtteordning, at den kan fremsætte sine bemærkninger hertil. Ny støtte er enhver støtteord-
ning, som ikke er eksisterende støtte, herunder ændringer i eksisterende støtte. Artikel 4 i im-
plementeringsforordningen fastsætter, hvilke generelle ændringer i en eksisterende støttefor-
anstaltning, der kvalificerer foranstaltningen til at skulle betragtes som ny støtte, se nærmere 
herom i afsnit 6.3. 
 
 
7.2 Procedureforordningen 
 
Procedureforordningen trådte i kraft den 16. april 1999 og var den første forordning, der regu-
lerede og kodificerede den praksis, som EF-Domstolen og Kommissionen havde udviklet på 
statsstøtteområdet.  
 
Forordningen indeholder flere vigtige principper, som medlemsstaterne er forpligtet til at føl-
ge ved anmeldelse og iværksættelse af støtteforanstaltninger. Princippet om medlemsstaternes 
pligt til at anmelde ny støtte og deres samtidige pligt til ikke at gennemføre støtten, førend 
Kommissionen har truffet endelig beslutning, udgør fundamentet i procedureforordningen.105  
 
Den procedure, som Kommissionen skal følge efter en medlemsstats anmeldelse af en støtte-
foranstaltning, er opdelt i en foreløbig og en formel procedure.106 Procedureforordningen in-
deholder regler for både medlemsstaterne og Kommissionen samt forskellige regler vedrøren-
de anmeldt støtte, ulovlig støtte, misbrug af støtte og eksisterende støtte.107 Derudover findes 
der i forordningen også regler om de interesserede parters rettigheder, overvågning og fælles 
bestemmelser.108 Til hver af forordningens kategorier er der knyttet en selvstændig procedure. 
Disse selvstændige procedurer overlapper dog hinanden via krydshenvisninger.  
 
7.2.1 Anmeldt støtte 
Det følger af EF-Traktatens artikel 88 og procedureforordningens artikel 2, at medmindre 
andet er fastsat i forordninger udstedt i henhold til EF-Traktatens artikel 89 eller andre rele-

                                                 
104 Sag C-44/93, Namur-Les assurances du crédit, Saml. 1994 s. I-3829. 
105 Artikel 88, stk. 3. 
106 Procedureforordningens artikel 4 og 6. 
107 Procedureforordningens kapitler 2, 3, 4 og 5. 
108 Procedureforordningens kapitel 6, 7 og 8. 
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vante bestemmelser, så skal alle planer om at yde ny statsstøtte anmeldes i tilstrækkelig god 
tid til Kommissionen. Kravet om tilstrækkelig god tid er ikke et hensyn til Kommissionen 
men snarere et hensyn til medlemsstaterne. Det følger nemlig af proceduren vedrørende an-
meldt støtte, at denne normalt løber i en periode over 2 til 18 måneder, og medlemsstaterne 
skal være klar over, at støtte ikke kan gennemføres, før Kommissionen har truffet endelig 
beslutning.  
 
Medlemsstaterne skal give Kommissionen en fuldstændig anmeldelse. En fuldstændig anmel-
delse skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige, for at Kommissionen kan træffe 
en beslutning. Er en støtteforanstaltning anmeldt til Kommissionen, skal Kommissionen inden 
for to måneder tage stilling til foranstaltningen, hvilket kaldes den foreløbige procedure.  
 
7.2.2 Stand still forpligtelsen 
Et af de vigtigste principper, der gælder for medlemsstaterne, er princippet om og forpligtel-
sen til ikke at iværksætte anmeldte støtteforanstaltninger, før Kommissionen har truffet be-
slutning om støtteforanstaltningens forenelighed med fællesmarkedet. Stand still forpligtelsen 
er et overordnet princip, der gælder for både den foreløbige og den formelle procedure.109 
Forpligtelsen følger direkte af EF-Traktaten, og blev gentaget og indarbejdet i procedurefor-
ordningen i dennes artikel 3. Medlemsstaterne skal i henhold til denne forpligtelse vente med 
at gennemføre en anmeldt foranstaltning, indtil Kommissionen har vedtaget eller må anses for 
at have vedtaget en beslutning, hvori den godkender foranstaltningen. 
 
Når en støtteforanstaltning er anmeldt til Kommissionen, er medlemsstaterne således forplig-
tede til at vente med at iværksætte støtteforanstaltningen, indtil Kommissionen har truffet en-
delig beslutning, eller indtil udløbet af Kommissionens svarfrist på 2 måneder, forudsat at 
medlemsstaten ikke har hørt noget fra Kommissionen. Kommissionens manglende tilbage-
melding inden for de to måneder, betyder normalt, at Kommissionen ikke har nogle indven-
dinger mod ordningen.110 Medlemsstaten kan herefter meddele Kommissionen, at man 
iværksætter støtteforanstaltningen. Kommissionen kan, efter at medlemsstaten har meddelt, at 
foranstaltningen iværksættes, meddele medlemsstaten, at den ønsker yderligere 15 dage til at 
behandle anmeldelsen. I så fald skal medlemsstaten vente med at iværksætte foranstaltningen.  
 
Gennemføres støtten i strid med stand still forpligtelsen, bliver støtten betragtet som uanmeldt 
støtte og dermed ulovlig.111 Forpligtelsen til ikke at gennemføre påtænkte foranstaltninger, 
inden Kommissionen har afsagt sin beslutning, har direkte virkning. Det betyder, at private 
ved de nationale domstole kan anlægge sag om tilbagebetaling af støtte, der er sat i værk, 
uden at Kommissionen har truffet beslutning om støtteforanstaltningens forenelighed med 
fællesmarkedet. De nationale domstole kan i sådanne tilfælde være forpligtet til at standse 
udbetalingen af støtte og kræve den tilbagebetalt.  
 
7.2.3 Den foreløbige procedure 
Ved den foreløbige procedure undersøger Kommissionen inden for to måneder, om den på-
tænkte støtteforanstaltning er omfattet af statsstøttebegrebet i artikel 87 stk. 1. Dette betyder 
imidlertid ikke, at man kan forvente at få godkendt en foranstaltning på to måneder. Finder 
Kommissionen, at den anmeldte foranstaltning er omfattet af statsstøttebegrebet, og at denne 
bør underkastes en formel undersøgelse, kan Kommissionen bruge op til 18 måneder på at 
træffe en begrundet beslutning, jf. nærmere nedenfor om den formelle undersøgelsesprocedu-
re. 112  

                                                 
109 Artikel 88, stk. 3 sidste pkt. og Procedureforordningens artikel 3. 
110 Procedureforordningens artikel 4, stk. 6. 
111 Procedureforordningens artikel 1, litra f). 
112 Procedureforordningens artikel 4, stk. 4 og artikel 7, stk. 1. 
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Er anmeldelsen ikke tilstrækkelig oplyst til, at Kommissionen kan træffe beslutning, stiller 
Kommissionen den pågældende medlemsstat uddybende spørgsmål. Kommissionens frist på 
to måneder til at svare en medlemsstat i den foreløbige procedure løber først fra det tidspunkt, 
hvor Kommissionen har modtaget tilstrækkeligt med oplysninger til, at den er i stand til at 
træffe beslutning om støtteforanstaltningen. Det er i denne forbindelse Kommissionen, der 
vurderer, hvornår den har tilstrækkeligt med oplysninger. 
 
Finder Kommissionen, at støtteforanstaltningen er forenelig med fællesmarkedet, træffer den 
beslutning herom og meddeler medlemsstaten dette.113 Medlemsstaten kan herefter iværksætte 
foranstaltningen. Kommissionen kan imidlertid også beslutte, at foranstaltningen er omfattet 
af statsstøttebegrebet. I så fald kan Kommissionen vælge enten at godkende foranstaltningen 
på baggrund af undtagelsesbestemmelserne i EF-Traktaten eller beslutte, at den indleder den 
formelle undersøgelse af støtteforanstaltningen114. 
 
Kommissionen kan ikke under den foreløbige procedure erklære støtteforanstaltningen ufore-
nelig med fællesmarkedet. En sådan beslutning kræver, at Kommissionen følger den formelle 
undersøgelsesprocedure og træffer en begrundet beslutning.  
 
Har Kommissionen ikke meldt tilbage til medlemsstaten inden for to måneder, kan medlems-
staten henvende sig til Kommissionen og meddele, at man agter at iværksætte støtteforanstalt-
ningen. Kommissionen skal i så fald svare medlemsstaten inden 15 dage og dermed afslutte 
den foreløbige procedure. Hører medlemsstaten ikke fra Kommissionen inden udløbet af de 
15 dage, der løber fra Kommissionens modtagelse af meddelelsen, kan medlemsstaten betrag-
te støtten som godkendt og iværksætte den. 
 
7.2.4 Den formelle procedure 
Den formelle undersøgelsesprocedure medfører, at Kommissionen indleder en dybdegående 
undersøgelse af foranstaltningen. Ved denne undersøgelse har alle interesserede parter, dvs. 
alle juridiske personer, hvis interesser vil blive berørt af den planlagte støtte, mulighed for at 
fremsætte bemærkninger til Kommissionen på grundlag af offentliggørelse af sagen i EUT. 
De interesserede parter er imidlertid ikke at betragte som egentlige parter i proceduren, idet de 
ikke har lejlighed til at se andre parters fremsatte bemærkninger.115 Kun Kommissionen og 
den støttegivende medlemsstat har fuld adgang til at se og kommentere alle de i sagen frem-
satte bemærkninger.116 Proceduren kan således siges at være bilateral mellem Kommissionen 
og medlemsstaten. Denne bilaterale procedure er endvidere kontradiktorisk, eftersom med-
lemsstaten skal gives ret til at kommentere alle forhold, som Kommissionen vil lægge til 
grund for dens beslutning.117 Såfremt medlemsstaten ikke har fået mulighed for at kommente-
re på Kommissionens materiale, er Kommissionen afskåret fra at anvende dette som grundlag 
for sin beslutning.118 119  

                                                 
113 Procedureforordningens artikel 4, stk. 2. 
114 Procedureforordningens artikel 4, stk. 3 og 4. 
115 Procedureforordningens artikel 6, stk. 2. 
116 Kommissionen har pligt til at anonymisere en interesseret part overfor medlemsstaten, såfremt den interesse-
rede part  
      begærer dette med henvisning til risiko for skade, jf. Procedureforordningens artikel 6, stk. 2. 
117 Procedureforordningens artikel 6, stk. 2, 2. pkt. 
118 Se bl.a. sag C-288/96, Tyskland mod Kommissionen, Saml. 2000, I, s. 8237, præmis 100. 
119 Såfremt Kommissionen vælger at træffe beslutning på grundlag af materiale, der ikke har været forelagt med-
lemssta 
      ten, kan dette være annulleringsgrund - dog kun hvis proceduren uden den omhandlede mangel ville have 
medført et  
      andet resultat, jf. sag C-301/87, Frankrig mod Kommissionen, Saml. 1990, I, s. 307. 
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Kommissionen skal afslutte den formelle undersøgelsesprocedure ved beslutning, så snart 
tvivlen om den påtænkte støtteforanstaltnings forenelighed med fællesmarkedet er fjernet.120 
Kommissionen kan ved sin endelige beslutning, som normalt skal træffes inden for 18 måne-
der, vælge at godkende støtten i sin helhed eller vælge at knytte vilkår til godkendelsen.121 
Kommissionen kan også vælge ikke at godkende den påtænkte foranstaltning.122 I alle disse 
tilfælde udgør støtten statsstøtte i henhold til EF-Traktatens statsstøttebegreb i artikel 87, stk. 
1. 
 
Kommissionen kan imidlertid også finde, at den påtænkte foranstaltning ikke er omfattet af 
statsstøttebegrebet, hvorfor den selvsagt er forenelig med fællesmarkedet. I sådanne tilfælde 
afsluttes proceduren også ved beslutning.123  

 
 
7.3 Implementeringsforordningen 
 
Den 21. april 2004 trådte implementeringsforordningen124 i kraft. Forordningen fastsætter de 
nærmere bestemmelser om form, indhold og andre enkeltheder i forbindelse med anmeldelser 
og årlige rapporter i henhold til procedureforordningen. Desuden fastsætter forordningen me-
toder for beregning af frister i statsstøtteprocedurer og for beregning af rentesatsen i forbin-
delse med tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte.  
 
Implementeringsforordningens vigtigste bestemmelser i forhold til anmeldelse af en støttefor-
anstaltning er artiklerne II til IV. Artikel II og III gælder for nye støtteforanstaltninger, mens 
ændringer i eksisterende støtteforanstaltninger reguleres i artikel IV.  
 
Artikel II og III bestemmer, at medlemsstaterne skal indsende anmeldelser på en særlig an-
meldelsesformular, der indgår som Web-applikation i det elektroniske anmeldelsessystem. 
Alle statsstøtteanmeldelser skal foretages elektronisk. Den myndighed, der skal anmelde (no-
tificere) en statsstøttesag, skal oprette en bruger, som logger på web-applikationen og udfyl-
der formularen. Formularen skal herefter ”underskrives”, hvorefter der går besked til den dan-
ske EU-repræsentation, der kvalitetschecker applikationen og validerer den. Herefter er an-
meldelsen synlig for Kommissionen, der bekræfter anmeldelsen. Den yderligere kommunika-
tion i sagen går via en secure e-mail dvs. et såkaldt pki-postkasse system, der har adresse på 
                                                 
120 Procedureforordningens artikel 7, stk. 1 og 6. 
121 Såkaldt betinget beslutning jf. Procedureforordningens artikel 7, stk. 3 og 4. 
122 Såkaldt negativ beslutning jf. Procedureforordningens artikel 7, stk. 5. 
123 Procedureforordningens artikel 7, stk. 2. 
124 Kommissionsforordning 794/2004 af 21. april 2004, Om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 
659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-Traktatens artikel 93, EUT 2004 L140/1. 
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den danske EU-repræsentation, der sender kopi til de relevante myndigheder i DK, bekræftel-
ser, yderligere spørgsmål m.v.  Formularen i Web-applikationen er omfattende, men sikrer, at 
medlemsstaterne fremkommer med alle de oplysninger, der er nødvendige for, at Kommissio-
nen kan træffe beslutning om støtteforanstaltningen, og sikrer dermed medlemsstaterne hjælp 
til en så hurtig godkendelsesprocedure som muligt. Webapplikationen bør derfor udfyldes så 
korrekt og udtømmende som muligt, da myndigheden derved opnår større chance for at få et 
hurtigt svar på foreneligheden af foranstaltningen med fællesmarkedet. 
 
SANI-systemet er blot en erstatning for almindelig overfladepost og fremsendelse via Uden-
rigsministeriet, men erstatter ikke forudgående koordination og vurdering af statsstøtteretlige 
aspekter i forbindelse med nye lovinitiativer – dvs. forelæggelse for statsstøtteudvalg og spar-
ring med statsstøttesekretariatet i Konkurrencestyrelsen.  
 
Implementeringsforordningens artikel IV om eksisterende støtteforanstaltninger bestemmer, 
at nærmere definerede ændringer i eksisterende støtteordninger ikke kræver, at hele støtteord-
ningen skal genanmeldes. Kommissionen har derfor indført nogle bagatelgrænser for, hvornår 
støtteordninger ikke skal genanmeldes som ny støtte:  

 
• forøgelser i en godkendt støtteordning på op til 20 %,  
• forlængelser af en støtteordning med indtil seks år og  
• stramninger af kriterierne for anvendelse af en godkendt støtteordning eller  
• reduktioner af støtteintensiteten eller  
• reduktioner af de støtteberettigede udgifter,  

 
Det er en betingelse for medlemsstatens anvendelse af den forenklede anmeldelsesformular, at 
medlemsstaten har indsendt årlige rapporter om støtteordningen, eller senest samtidig med 
indsendelsen af den forenklede anmeldelsesformular indsender rapporter om støtteordningen.  
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7.4 Anmeldelse 
 
Anmeldelse skal som nævnt ovenfor ske via det af Kommissionen udarbejdede notifikations-
system SANI. Alle spørgsmål vedrørende SANI kan rettes til statsstoette@ks.dk 
 
Nedenfor er et testbillede af anmeldelsesformularen i SANI gengivet grafisk: 
 

7.5 Kommissionens beslutning 
 
I henhold til reglerne i procedureforordningen, skal Kommissionen træffe beslutning om en 
anmeldt foranstaltning. Har Kommissionen ikke svaret medlemsstaten inden for udløbet af to 
måneders fristen (jf. artikel 4, stk. 5), kan ordningen anses for godkendt. Det er dog en forud-
sætning, at Kommissionen ikke inden 15 dage har svaret medlemsstaten (jf. artikel 4, stk. 6.).  
 
Kommissionens beslutninger kan begæres annulleret ved EF-Domstolen. Det kræver dog, at 
klageren opfylder de kriterier, der er fastsat i EF-Traktatens artikel 230. EF-Domstolen har 
endvidere fastslået, at positive kommissionsbeslutninger, hvor støtteordninger godkendes, 
ikke kan begæres annulleret af den part, der bliver begunstiget af ordningen.  
 
Kommissionens beslutninger skal offentliggøres. Det betyder, at alle beslutninger, både i hen-
hold til den foreløbige og formelle procedure, skal offentliggøres i De Europæiske Fællesska-
bers Tidende. Afhængig af hvilken beslutning der træffes, bliver enten hele beslutningen eller 
et resumé af beslutningen offentliggjort. Alle beslutninger i deres fulde længde kan dog tilve-
jebringes på forespørgsel.  
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7.6 Regler om tilbagebetaling 
 
Iværksætter en medlemsstat en støtteforanstaltning, uden at den er anmeldt til Kommissionen, 
er der risiko for, at en national domstol på baggrund af en klage fra en konkurrent, vil kræve 
støtten tilbagebetalt. De nationale domstole er nemlig forpligtede til at standse udbetalingen af 
og kræve ulovligt udbetalte støttemidler tilbage fra den begunstigede virksomhed.  
 
Såfremt der er tvivl om støttens forenelighed med fællesmarkedet, bør støtteforanstaltningen 
anmeldes. Et tilbagebetalingskrav kan have flere skadelige effekter end støtten har gavnlige, 
og Kommissionen har en særdeles stringent tilgang til tilbagebetaling. 
 
EF-Traktaten indeholder ingen regler om tilbagebetaling af ulovlig modtaget statsstøtte. EF-
Domstolen fastslog dog allerede i 1973, at Kommissionen har kompetence til at kræve stats-
støtte, der ikke er foreneligt med fællesmarkedet, tilbagebetalt.125  
 
Det var dog først med indførelsen af Procedureforordningen, at Kommissionen fik en direkte 
hjemmel til at kræve støtte tilbagebetalt på. Med indførelsen af Procedureforordningen er 
Kommissionen blevet forpligtet til at tilbagesøge ulovlig statsstøtte, der er truffet negativ be-
slutning om.126 
 
Kommissionen kan både søge statsstøtte midlertidigt tilbage under den formelle undersøgel-
sesprocedure, og desuden søge statsstøtte endeligt tilbage efter afslutningen af den formelle 
undersøgelsesprocedure.127 
 
Midlertidig tilbagesøgning er en mulighed, som Kommissionen kan benytte sig af, såfremt der 
er en fare for, at den ulovligt tildelte støtte vil skabe en omfattende og uoprettelig skade for 
den begunstigede virksomheds konkurrenter.128  
 
I modsætning til midlertidig tilbagebetaling er Kommissionen forpligtet til at søge statsstøtte 
endeligt tilbage, såfremt Kommissionen under den formelle undersøgelsesprocedure konstate-
rer, at støtten er uforenelig med fællesmarkedet og ikke kan undtages i henhold til artikel 87, 
stk. 2 eller 3.129 Tilbagesøgning af støtte er efter fast retspraksis den logiske følge af, at støtten 
er fundet ulovlig.130  
 
Når Kommissionen har truffet beslutning om tilbagebetaling af statsstøtte, er medlemsstaterne 
forpligtede til at træffe alle nødvendige foranstaltninger til at efterleve denne beslutning.131 
Med forbehold af en eventuel kendelse fra EF-Domstolen efter EF-Traktatens artikel 242, skal 
tilbagebetaling ske omgående og i overensstemmelse med gældende procedurer i den pågæl-
dende medlemsstats nationale ret, forudsat at disse giver mulighed for omgående og effektiv 
gennemførelse af Kommissionens beslutning.132 Nationale procedureregler skal derfor anven-
des med det forbehold, at disse ikke må indebære, at tilbagesøgningen af den ulovlige stats-
støtte gøres praktisk umulig.133 ,134 

                                                 
125 Sag 70/72, Kommissionen mod Tyskland (Koehlengestz), Saml. 1973, s. 813. 
126 Procedureforordningens artikel 14, stk. 3. 
127 Procedureforordningens artikel 11, stk. 2 og artikel 14, stk. 1. 
128 Procedureforordningens artikel 11, stk. 2. 
129 Procedureforordningens artikel 14, stk. 1. 
130Jf. bl.a. sag C-183/91, Kommissionen mod Grækenland, Saml. 1993 I, s. 3131, præmis 16. 
131 Procedureforordningens artikel 14, stk. 1. 
132 Procedureforordningens artikel 14, stk. 3. 
133 Jf. bl.a. sag C-24/95, Alcan, Saml. 1997 I, s. 1591, præmis 24.  
134 Pernille Wegener Jessen, Forbudet mod Statsstøtte i EU, Forlaget Thomson, 1. udg., 2003 s. 143. 
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Formålet med tilbagebetaling af ulovligt modtaget støtte er at retablere den situation, der be-
stod på markedet, før støtten blev udbetalt.135 Dermed skulle den konkurrenceforvridende 
fordel, støtten har medført, blive elimineret. Kommissionen er af den opfattelse, at virksom-
hedens tilbagebetaling af ulovlig modtaget støtte altid vil gavne konkurrencen på markedet – 
også selvom tilbagebetalingen indebærer virksomhedens konkurs.  
 
Det er i den forbindelse værd at bemærke sig, at Kommissionen ikke har tilladt, at tilbagebeta-
ling sker i rater.136 Virksomheden skal derfor tilbagebetale hele det beløb, der er truffet be-
slutning om plus renter.  
 
 
 

I CELF-dommen137 tog Domstolen stilling til om medlemsstater havde pligt til at anordne tilbagebeta-
ling af støtte, som var blevet tildelt uden anmeldelse til Kommissionen, og som efterfølgende var erklæ-
ret forenelig med fællesmarkedet. Sagen handlede derfor i høj grad om beskyttelse af den effektive virk-
ning af stand-still forpligtelsen i artikel 88 (3) EF.  

Domstolen udtalte blandt andet: ”En endelig beslutning fra Kommissionen indebærer ikke, at gennemfø-
relsesforanstaltninger, som var ugyldige, fordi de var truffet i strid med forbuddet i denne artikel, efter-
følgende lovliggøres. Enhver anden fortolkning ville tilskynde den pågældende medlemsstat til at sætte 
sig ud over artikel 88, stk. 3, sidste punktum, EF og medføre, at bestemmelsen mister sin effektive virk-
ning.”138 

Dette er i tråd med tidligere retspraksis om, at en Kommissionsbeslutning, der erklærer støtte forenelig 
med fællesmarkedet, alene finder anvendelse for fremtiden.139 Domstolen modificerer dog denne praksis 
og siger, at Fællesskabsretten ikke pålægger nationale domstole en forpligtelse til at anordne tilbagesøg-
ning af den ulovlige støtte. Domstolen argumenterer dette med, at formålet med artikel 88 (3) om at sik-
re, at støtte, der er uforenelig med fællesmarkedet aldrig gennemføres, ikke bringes i fare ved en for tid-
lig udbetaling af støtten, hvis Kommissionen vedtager en positiv beslutning. 

De nationale domstole har nu kun pligt til at pålægge støttemodtageren at betale renter for den periode, 
hvor der forelå ulovlighed. Derudover kan den nationale domstol foranlediges til at tage stilling til på-
stande om erstatning for tab lidt som følge af støtteforanstaltningens ulovlige karakter. 

Konsekvenserne af manglende anmeldelse af statsstøtte er derfor nu dobbelt: hvis Kommissionen ikke 
har godkendt statsstøtten, skal de nationale retsinstanser anordne tilbagesøgning af det fulde støttebeløb. 
Hvis Kommissionen derimod har godkendt statsstøtten, er de nationale retsinstanser kun forpligtet til at 
kræve betaling af renter for den periode, hvor der forelå ulovlighed. Herudover har konkurrenter til støt-
temodtageren mulighed for at gøre krav om erstatning gældende for de nationale retsinstanser. 

 
Det er ligeledes vigtigt, at medlemsstaten meddeler Kommissionen, at den har sørget for til-
bagebetaling af den ulovlige støtte. 

                                                 
135 Jf. bl.a. sag C-350/93, Italien mod Kommissionen, Saml. 1995 I, s. 699, præmis 21 og sag C-348/93, Italien 
mod Kommissionen, Saml. 1995 I, s. 673, præmis 26. 
136 Lena Sandberg, Tilbagebetaling af statsstøtte - regler og praksis, UfR B 455, 2001, s. 458. 
137 C-199/06 Centre d’exportation du livre francais (CELF), Ministre de la Culture et de la Communication mod 
Société internationale de diffusion et d’édition (SIDE). http://www.eipa.eu/en/vacancies/show/&tid=96 
138 Jf. præmis 40. 
139 Se for eksempel dommene C-354/90 FNCE og C-368/04 Transalpine Ölleitung. 
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7.7 Undtagelser til anmeldelsespligten 
 
Der er visse undtagelser til den generelle anmeldelsespligt. I procedureforordningens artikel II 
(1) anføres, at foranstaltninger kun skal anmeldes, medmindre andet er fastsat i henhold til 
forordninger, udstedt i henholdt til artikel 89 eller andre relevante bestemmelser i EF-
Traktaten. Disse forordninger er blandt andre gruppefritagelsesforordningerne og Kommissi-
onens forordning om de minimis-støtte.  
 
Såfremt en støtteforanstaltning falder indenfor disse kategorier, skal foranstaltningen ikke 
anmeldes. Myndigheder, der er i tvivl om, hvorvidt foranstaltningen kan undtages fra anmel-
delsespligten, kan henvende sig til Kommissionen eller statsstøttesekretariatet i Konkurrence-
styrelsen og udbede sig om en vejledende udtalelse om foranstaltningens forenelighed med 
fællesmarkedet. Kommissionens og statsstøttesekretariatets udtalelser er kun vejledende og 
dermed ikke bindende. Såfremt der ikke er tilstrækkelig klarhed om foranstaltningens forene-
lighed med fællesmarkedet, bør foranstaltningen derfor anmeldes. 
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7.8 Grafisk oversigt over forløbet i anmeldelsespro ceduren 
 
Se de overordnede forløb i en notifikationssag på næste side. 
 
 

 
 

Støtteforanstaltningen er endeligt 
anmeldt. 

Kommissionen iværksætter den foreløbige undersøgelse. 

Kommissionen svarer ikke inden 
for to måneders fristen. 

Medlemsstaten spørger Kommissionen, om foranstalt-
ningen kan iværksættes. 

 
Kommissionen godkender foranstaltnin-
gen. 

Kommissionen udbeder sig 
15 ekstra dage til at afslutte 
den foreløbige undersøgel-
se. 

 
 
 
 
Kommissionen 
beslutter at indlede en 
formel undersøgelse. 

Kommissionen godkender foranstaltnin-
gen på visse betingelser. Medlemsstaten 
skal overholde betingelserne. 

Kommissionen 
forbyder for-
anstaltningen. 

Forud for den endelige anmeldelse af en støtteforanstaltning har der 
normalt været en mundtlig såvel som skriftlig dialog mellem Med-
lemsstaten og Kommissionen. Først når Kommissionen er tilfreds med 
anmeldelsen, betragtes den som endeligt anmeldt, og først da begyn-
der tidsfristerne i henhold til Procedureforordningen at løbe. 

Farveforklaring: 
Rød:  Foranstaltningen forbydes 
 
Gul: Stand still. Medlemsstaten skal afvente Kommissionens endelige beslutning. 
 
Grøn: Foranstaltning godkendes, evt. på visse betingelser. 
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7.9 Skema til udfyldelse i forbindelse med bidrag t il lovprogrammet 
 
I lovprogrammet skal ressortministerierne efter den nye organisering af statsstøttearbejdet 
specifikt beskrive forhold vedr. statsstøtte, og hvilke planer man har mht. anmeldelse. Dvs. at 
det er gjort til et krav, at bidraget til lovprogrammet skal indeholde en statsstøtteretlig vurde-
ring af alle lovforslag, og ministerierne skal undersøge spørgsmålet om statsstøtte, inden der 
afleveres bidrag til Statsministeriet i forbindelse med lovprogrammet. Hertil skal følgende 
skema anvendes (skemaet sendes ud som bilag til Statsministeriets cirkulære): 
 

Statsstøtteretlige aspekter  

[Her beskrives forslagets statsstøtteretlige aspekter. Hvis det vurderes, at der 
ingen aspekter er, anføres dette. Bemærk at forventede bekendtgørelser med 
hjemmel i lovforslaget indgår i vurderingen.] 
 
1. Overblik 
 
Sæt kryds: 
 

� Forslaget indeholder statsstøtte 

� Forslaget indeholder ikke statsstøtte 

� Forslaget omfattes af en af Kommissionens gruppefritagelser 

� Forslaget skal anmeldes til og godkendes af Kommissionen inden ikraft-
trædelse 

 
2. Nærmere beskrivelse af støtteelementet 
 
Indeholder forslaget statsstøtte angives: 
 

• Formålet med støtten 
• Omfanget af støtten (volumen/intensitet) 
• Forventede støttemodtagere 
• Udvælgelsesprocedure 
• Støttens påvirkning af konkurrence og samhandel  
• Efter hvilket regelsæt forslaget forventes godkendt 
 

Bemærk at lovforslag og udkast til bekendtgørelser med statsstøtteretlige aspekter 
skal forelægges for regeringens Statsstøtteudvalg.   

EF-Traktatens artikel 87, 
stk. 1. 
 
 
Eventuelle spørgsmål vedr. 
re-gistrering af statsstøtteret-
lige aspekter kan rettes til 
Konkurrencestyrelsen, 
Statsstøttesek-retariatet. 

 


