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VÆRKTØJSKASSEN

Hvordan finder man ud af, om et initiativ involverer statsstøtte:

 Gennemgå de 5 (6) betingelser for statsstøtte

Statsstøtte, der falder ind under definitionen i TEUF art. 107, stk. 1, kan i en 

række tilfælde tildeles som forenelig statsstøtte på baggrund af:

• Uden anmeldelse til Kommissionen

• De minimis-forordningen

• SGEI-regler

• Gruppefritagelsesforordningen

• Kommissionens godkendelse

• Rammebestemmelser

• Traktatbestemmelserne – TEUF art. 107, stk. 3

• Retspraksis



GRUPPEFRITAGET STATSSTØTTE
GBER

 Rådets forordning 733/2013 – bemyndigelsesforordningen

 Statsstøtte til specifikke formål kan erklæres for forenelig med det indre marked og fritaget 

fra anmeldelsespligten i TEUF art. 108 stk.3.

 Positive effekter for samfundsøkonomien > konkurrenceforvridende effekter

 En lang række støtte tilfælde forhåndsgodkendt

 GBERs anvendelsesområde – støtteintensiteter

 Medlemsstaterne fortolke og designe støtte og støtteordninger indenfor GBER’s rammer

 Til punkt og prikke

 Ses i sammen hæng med Statsstøtteregistret – støttetilfælde på over 500.000 EURO

 Bestemmelsen i bemyndigelsesforordningen om, at Kommissionen kan inddrage 

medlemsstaternes mulighed for at anvende GBER ved misbrug, alle eller nogle af de 

støtteforanstaltninger en medlemsstat vil iværksætte vil skulle notificeres jf. TEUF art. 108, 

stk.3.



DEN GENERELLE GRUPPEFRITAGELSE 
- GBER

Forordning Nr. 651/2014 af 17. juni 2014 

• Alle betingelser for statsstøtte er opfyldt, men støtten 

kan anses for forenelig med traktaten

• Kommissionen informeres inden 20 dage 

• MS udformer resumé 

• MS lagrer alle oplysninge

• Forelægges Kommissionen på anmodning

• Årlig rapport til Kommissionen



HVOR MEGET KAN DER STØTTES MED GBER?

• Kommissionens mål – GBER skal kunne rumme 90 % af al støtte i EU MS

• Hvert område har et nominelt støtteloftloft / tærskel – GBER forudsætter typisk en 

medfinansiering (art.4)

• Støtte, der overskrider loft skal anmeldes og godkendes af Kommissionen (via 

rammebestemmelser eller traktatundtagelse)

• Der skal være tale om gennemsigtig støtte og tilskyndelseseffekt (art. 5 – 6)

• Tilskyndelseseffekt! – ikke gennemføre før tilsagn, adfærdsændring – additionalitet

• Kumulering med anden støtte til de samme støtteberettigede omkostninger – også 

med de minimis støtte til de samme støtteberettigede omkostninger (art.8)

• Tilsagnsskrivelse skal henvise til forordningen og der skal ske opfølgning / rapport

NB! Domstolens praksis: En støtteforanstaltning skal opfylde alle betingelser i 

gruppefritagelsesforordningen også de formelle – ellers kan støtten ikke lovligt fritages

(C-493/14, Dilly s Wellnesshotel)



HVAD KAN STØTTES MED GBER?
• Regionalstøtte

• Støtte til SMVere – Investering,  konsulentbistand, deltagelse i messer, samarbejde om projekter 

inden for det europæiske territoriale samarbejde 

• Støtte til SMV'ers adgang til finansiering

• Støtte til forskning, udvikling og innovation

• Uddannelsesstøtte

• Støtte til dårligt stillede og handicappede arbejdstagere

• Støtte til miljøbeskyttelse

• Støtte til at råde bod på skader, der er forårsaget af visse naturkatastrofer

• Social støtte til beboere i afsidesliggende områder til transportformål

• Støtte til bredbåndsinfrastruktur

• Støtte til kultur og bevarelse af kulturarv

• Støtte til sportsinfrastruktur og multifunktionel infrastruktur til rekreative aktiviteter

• Støtte til lokal infrastruktur

• Støtte til havne (fra marts 2017)

• Støtte til lufthavne (fra marts 2017)



REGIONALSTØTTE (ART. 13 – 16)

Understøtte udviklingen i dårligst stillede regioner i EU (DK)

• Fremme investeringer og jobskabelse på et bæredygtigt grundlag

• Virksomheder i dårligst stillede regioner - investering i nyetableringer

• Investeringsstøtte, driftsstøtte og støtte til regional byudvikling

• Investeringsstøtte: 10 procent (afhænger af regionalstøttekort) – blive i regionen i mindst 5 år

• Driftsstøtte – kompensation for transportomkostninger for varer i regionen

• Byudviklingsstøtte til håndtering af markedsfejl og finansieringsunderskud til håndtering af 

projekter der afhjælper sociale, økonomiske eller miljømæssige udfordringer

• Investeringsstøtte må ikke bruges til flytning af virksomheder eller arbejdspladser jf. art. 13 d: 

”Ikke til en støttemodtager, der indenfor 2 år forud for ansøgning om regional investeringsstøtte har nedlagt samme eller 

tilsvarende aktivitet i EØS eller som på ansøgningstidspunktet har konkrete planer om at nedlægge en sådan aktivitet inden 

for 2 år, efter den oprindelige investering, der anmodes om støtte til, er afsluttet i det berørte område.”

• DK Regionalstøttekortet med maksimale støtteintensiteter i de udpegede regioner 2014 - 20

• http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/251635/251635_1547190_57_2.pdf

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/251635/251635_1547190_57_2.pdf


STØTTE TIL SMV'ER (ART. 17 – 24)  

Definition på SMV: 

• Virksomhed med under 250 ansatte, en årsomsætning på højest 50 mio. 

EUR eller en årsbalance på højest 43 mio. EUR.

• Små virksomheder har under 50 ansatte og en årsomsætning / årsbalance 

på under 10 mio. EUR.



STØTTE TIL SMV’ER

Der kan ydes:

• Investeringsstøtte til materielle / immaterielle 

investeringsomkostninger

• Støtte til konsulentbistand

• Støtte til deltagelse i messer

• Samarbejde om projekter i EU (det europæiske territorielle 

samarbejde)

• Risikofinansieringsstøtte: indskud af egenkapital eller kvasi

egenkapital, lån, garantier 

• Etableringsstøtte til unoterede SMVere i de første 5 år efter deres 

registrering – lån, garantier og tilskud

• Støtte til alternative handelsplatforme med speciale i SMVere

• Støtte til forudgående due diligence undersøgelser i SMVere.



STØTTE TIL FORSKNING, UDVIKLING OG 
INNOVATION (ART. 25 – 30)

Grundforskning (100 %): Grundlæggende viden uden kommerciel anvendelse

Industriel forskning (50 %): Ny viden med fokus på udvikling af nye produkter, 

produktionsmetoder eller tjenesteydelser

Eksperimentel udvikling (25 %): Innovativ anvendelse af viden

Gennemførlighedsundersøgelser (50%): Analyse af potentialet i et projekt

Forskningsinfrastruktur (50 %): Bygninger, faciliteter, udstyr, data

Innovationsklynger (50% /10 år): Uafhængige parter der samarbejder om innovation

IPR i SMVere (50 %): SMVere beskyttelse af patentrettigheder

Proces / organisationsinnovation

(50%/ 15%): Samarbejde mellem store og små virksomheder, 

SMVere afholde mindst 30 % af omkostninger

Støtte til FUI i fiskeri og akvakultur: Helt fritaget og kan opnå 100 % hvis resultater fuldt 

ud offentliggøres



UDDANNELSESSTØTTE 
(ART 31)

• Uddannelse der er ekstraordinær i .f.t. de obligatoriske nationale standarder

Støtte til:

• Underviseres undervisningstid, omkostninger til rejse, materialer og forsyning for 

undervisere og deltagere, afskrivninger på hjælpemidler og udstyr der udelukkende 

anvendes til uddannelse – indkvartering af handicappede arbejdstagere

• Rådgivning i tilknytning til uddannelse

• Personale og administrationsomkostninger i f. m. uddannelsesprojekt.

• Støtten udgør 50 % af de støtteberettigede omkostninger – men kan øges til 70 % hvis 

der er tale om SMV og/ eller små virksomheder eller handicappede arbejdstagere.

• 100 % hvis søfartsuddannelse af overtallige søfolk om bord på skibe registreret i EU.



STØTTE TIL BESKÆFTIGELSE AF DÅRLIGT 
STILLEDE OG HANDICAPPEDE ARBEJDSTAGERE

ART. 32 - 35
Handicappet arbejdstager:

• Er handicappet jf. national ret eller

• Har funktionsnedsættelse der hindrer fuldt og effektivt at indgå på arbejdsmarkedet 

Dårligt stillet arbejdstager:

Ikke regelmæssigt lønnet arbejde i forudgående 6 måneder eller

1. Er mellem 15 og 24 år eller

2. Ikke gymnasieuddannelse, afsluttet uddannelse indenfor 2 år og ikke haft lønnet beskæftigelse

3. Er over 50 år eller

4. Er en voksen enlig forsøger eller

5. Arbejder i erhverv med ulige kønsfordeling og tilhører det underrepræsenterede køn

6. Tilhørende etnisk mindretal og behov for udbygge sproglige kompetence og erhvervsprofil 

Meget dårligt stillet arbejdstager:

• Ikke haft lønnet arbejde i forudgående 24 måneder eller forudgående 12 måneder og opfylder et  af pkt 1 – 6.



• Støttemuligheder gælder for alle sektorer

• Løntilskud i den periode den handicappede arbejdstager er beskæftiget kan udgøre 75 % 

af lønomkostningerne

• Støtte til meromkostningerne (defineret i bestemmelsen) til beskæftigelse af 

handicappede arbejdstagere kan udgøre op til 100 % af de støtteberettigede 

omkostninger.

Støtte kan ydes til:

• Lønomkostninger i en periode på højst 12 måneder ved dårligt stillede arbejdstagere og

• 24 måneder ved meget dårligt stillede arbejdstagere

• Uddannelse af personale der kan bistå arbejdstageren

• Ledsageforanstaltninger

• Støtteintensiteten må ikke overstige 50 % 

STØTTE TIL BESKÆFTIGELSE AF DÅRLIGT 
STILLEDE OG HANDICAPPEDE ARBEJDSTAGERE



STØTTE TIL MILJØBESKYTTELSE 
ART 36 - 50

• Enhver foranstaltning der: 

• afværger / forebygger eller mindsker risikoen for skader på det fysiske miljø eller 

naturressourcerne ved støttemodtagerens egne aktiviteter, eller 

• udnytter naturressourcerne mere effektivt, herunder ved energibesparende foranstaltninger eller 

vedvarende energikilder.

• Omfatter al støtte til miljøbeskyttelse bortset fra støtte til fiskeri og akvakultur

• Investeringsstøtte der får virksomheder til at gå videre end EU standarder eller øger 

miljøbeskyttelsesniveauet,

• Investeringsstøtte til tidlig tilpasning til EU standarder,

• Investeringsstøtte til energieffektivisering

• Investeringsstøtte til energieffektivisering i bygninger



STØTTE TIL MILJØBESKYTTELSE

• Investeringsstøtte til højeffektiv kraftvarmeproduktion

• Investeringsstøtte til fremme af energi fra vedvarende energikilder

• Driftsstøtte til fremme af energi fra vedvarende energikilder, herunder i små anlæg

• Støtte til nedsættelse af miljøskatter og afgifter

• Investeringsstøtte til rensning af forurenede grunde

• Investeringsstøtte til energieffektiv kraftvarme og fjernkøling

• Investeringsstøtte til genbrug og genanvendelse af affald

• Investeringsstøtte i energiinfrastruktur

• Støtte til miljøundersøgelser



STØTTE TIL AT RÅDE BOD PÅ SKADER, 
DER ER FORÅRSAGET AF VISSE 
NATURKATASTROFER ART. 50

• Råde bod på skader efter jordskælv, laviner, jordskred, oversvømmelser, tornadoer, 

orkaner, vulkanudbrud og naturligt opståede ukontrollable brande

• Myndighederne i MS skal have anerkendt begivenhed som naturkatastrofe

• Der skal være direkte forbindelse mellem katastrofe og skade

• Støtteordning skal være indført senest 3 år efter begivenheden fandt sted

• Støtteberettigede omkostninger: til skader opstået af begivenhed - der er anerkendt af 

kompetente nationale myndighed eller forsikringsselskab.

• Støtten må ikke overstige 100 % af  støtteberettigede omkostninger



SOCIAL STØTTE TIL BEBOERE I 
AFSIDESLIGGENDE OMRÅDER TIL 

TRANSPORTFORMÅL ART. 51
• Der kan ydes støtte til luft- eller søbefordring af passagerer

• Støtten ydes til slutforbrugere med sædvanligt opholdssted i afsidesliggende 

område

• Passagerbefordring på rute, der forbinder lufthavn eller havn i afsidesliggende 

område med and havn eller lufthavn i EØS

• Støtten ydes uden forskelsbehandling af befordringsvirksomheder eller 

rutebegrænsninger

• Støtteberettigede omkostninger = prisen som forbrugeren betaler for returbillet incl. 

skatter og afgifter

• Støtteintensiteten må ikke overstige 100 %



• Passiv bredbåndsinfrastruktur, bredbåndsrelaterede anlægsarbejder, udbredelse af basale 

bredbåndsnet, udbredelse af adgang til næstegenerationsnet (NGA-net)

• I områder hvor der ikke findes tilsvarende infrastruktur – og hvor det ikke er sandsynligt at en sådan vil 

blive udviklet på kommercielle vilkår indenfor de næste 3 år, fra den planlagte støtteforanstaltning 

offentliggøres.

• Støtten ydes på grundlag af en åben, gennemsigtig og ikke diskriminerende konkurrencepræget 

udvælgelsesprocedure og iagttagelse af teknologineutralitet.

• En gros vilkår udbydes på fair og ikke diskriminerende vilkår, herunder fysisk udbinding. EN gros 

adgang tildeles for mindst 7 år – og uden begrænsninger i retten til adgang til master og kabelbaner

• Prisen for netadgang fastsættes p g a prisfastsættelsesprincipper, der fastlægges af de nationale 

tilsynsmyndigheder p.ga. benchmarks fra konkurrenceprægede områder og under hensynstagen til 

støtten. Den nationale tilsynsmyndighed høres om adgangsbetingelser og priser

• Der indføres kontrol og tilbagebetalingsmekanisme hvis støtten overstiger 10 mio. EUR.

INVESTERINGSSTØTTE TIL 
BREDBÅNDSINFRASTRUKTUR 

ART. 52



STØTTE TIL KULTUR OG 
BEVARELSE AF KULTURARV 
ART. 53 OG AUDIOVISUELLE 
VÆRKER 54

• Der kan ydes støtte til Museer, arkiver, biblioteker, kunst og kulturcentre, teatre, 

operaer, koncertsale. Kunst og kultur institutioner og organisationer og 

• Arkæologiske sites, monumenter, kultur – og naturarv, folkloristik, kunsthåndværk, 

festivaller, udstillinger , uddannelse, produktion og distribution af litteratur og 

musik 

• Investeringsstøtte  op til 100 mio. EUR / Projekt; 

• Støtte = støtteberettigede omkostninger fratrukket driftsresultat 

• Driftsstøtte – op til 50 mio. EUR pr. virksomhed der kan dække driftsunderskud 

incl. rimelig fortjeneste

• Støtte på max. 1 mio. EUR kan dette fastsættes som 80 pct. af støtteberettigede 

omkostninger – d. v. s. 20 pct. egenfinansiering.

• Ellers anmeldelse



STØTTE TIL SPORTSINFRASTRUKTUR OG 
MULTIFUNKTIONEL INFRASTRUKTUR 
TIL REKREATIVE AKTIVITETER ART. 55

• Støtte til sport infrastruktur og multifunktionel infrastruktur til rekreative aktiviteter

• Ikke til en brugers eksklusive anvendelse - minimum 20 pct. Anvendes af andre brugere 

• Ikke til forlystelsesparker eller hoteller. 

• Åben adgang – op til 30 pct. af investeringsomkostninger 

• Åben og transparente priser for brug af infrastrukturen 

• Støtten kan ydes til investering (materiel and immateriel) minus indtægter og

• Til drifts omkostninger (Omkostninger ved tjenesteydelsen) (max. de faktiske underskud over en periode).

• Alternativt hvis er op mod 1 million EUR kan støtte udgøre 80 pct. af de støtteberettigede omkostninger 

• I øvrigt skal standard GBER betingelserne opfyldes - incitament, nødvendighed og proportionalitet -

balancetesten 



STØTTE TIL LOKAL INFRASTRUKTUR 
ART. 56

• Etablering og opgradering af lokalinfrastruktur, der lokalt bidrager 

til at forbedre erhvervs- og forbrugermiljøet og til at modernisere 

og udvikle industrigrundlaget

• Kun støtte til ejeren af infrastrukturen

• Ikke anvendelse på lufthavne eller havne

• Specialiseret infrastruktur er ikke omfattet – bestemmelsen finder 

kun anvendelse, hvis støtten ikke er omfattet af andre 

bestemmelser i GBER’en

• Max 10 mio. EUR, eller samlede omkostninger under 20 mio. 

EUR.



DEN KOMMENDE UDVIDELSE AF 
GBER

Udvidelse af anvendelsesområdet

Havne

Lufthavne

Højere tærskler for kulturstøtte og støtte til multifunktional

sports og rekreativ infrastruktur

Værn mod brug af statsstøtte til relokalisering af 

virksomheder og arbejdspladser mellem EU medlemsstater

Andre ændringer



LUFTHAVNE

 Investeringsstøtte til lufthavne med under 3 mio. passagerer

 Ikke støtte til lufthavne lokaliseret i oplandet til anden lufthavn (100 km 

og 60 minutter)

 Evidens for behov og anvendelse – ikke overkapacitet

 Støtten må ikke overstige hvad der er nødvendigt for at fremme 

investeringen fratrukket den fremtidige indtjening – funding gap

 Alene procentandel af investeringen kan støttes – afhængigt af 

lufthavnens størrelse og regionale lokalisering

 Herudover tillader GBER bestemmelsen driftsstøtte og 

 Forenklede regler for statsstøtte til små lufthavne med under 200.000 

passagerer



HAVNE

 Havne udgør økonomisk aktivitet – omfattet af statsstøttebegrebet

 Omfatter Kysthavne og indlandshavne

 Støtten må ikke overstige hvad der er nødvendigt for at fremme investeringen fratrukket 

det fremtidige afkast af investeringen – Funding gap

 Kun en procentandel af investeringen kan støttes – afhængigt af størrelsen og karakteren 

af investeringen og havnens lokalisering.

 Kun investeringsomkostninger er støtteberettigede 

 For sandsugere er både investeringsstøtte og støtte til vedligeholdelse acceptabelt

 Koncessioner og andre forpligtelser til 3. parter ang. etablering, opgradering og drift –

eller leje af havne infrastruktur skal indgås på konkurrencemæssige, transparente, ikke 

diskriminerende og betingelsesløse vilkår.

 Der er særlige bestemmelser om små investeringsprojekter i havne.



HØJERE TÆRSKLER FOR KULTURSTØTTE OG 
STØTTE TIL MULTIFUNKTIONAL SPORTS OG 
REKREATIV INFRASTRUKTUR

 GBEr anvendelsesområdet udvides:

 Investeringsstøtte til kultur og kulturarvsbevarelse

 Fra 100 til 150 mio. EUR pr. projekt

 Driftsstøtte 50 - 75 mio. EUR pr. virksomhed / år

 Investeringsstøtte til sports- eller multifunktionelle rekreative 

anlæg fra 15 til 30 mio. EUR eller de totale omkostninger der 

overstiger 100 mio. EUR (50 mio. EUR) pr. projekt 

 Driftsstøtte på maksimalt 2 mio. EUR pr. år pr. anlæg.



VÆRN MOD BRUG AF STATSSTØTTE TIL 
RELOKALISERING AF VIRKSOMHEDER OG 
ARBEJDSPLADSER MELLEM EU MEDLEMSSTATER



• Hvem (hvilken myndighed/institution) yder støtten?

• Hvad er formålet med støtten / den forventede effekt?

• Hvordan ydes støtten? (tilskud, rentelettet lån, garanti, skattebegunstigelse)

• Hvem er støttemodtager(e)?

• Hvilke omkostninger afholdes og hvem afholder omkostningerne?

• Hvilke omkostninger vil der kunne ydes støtte til?

• Hvor meget støtte ydes i værdi / volumen? Støtteperiodens længde?

• Hvad er støtteintensiteten – procentandel af de støtteberettiget omkostninger?

• Hvilken aktivitet gennemføres? (fx forskning, udvikling og innovation, SMVkonsulentbistand m.v.). 

• Hvordan finansieres aktiviteten? 

• Er aktiviteten åben for alle på lige vilkår? – Eller hvordan udvælges støttemodtager?

• Hvem opnår direkte/indirekte fordelen af støtten? Hvad er tilskyndelseseffekten. Gennemføres 

aktiviteten kun, hvis der ydes støtte og i det relevante omfang (aktivitet, volumen, budget, 

fremrykket tidsplan)? 

• Hvem får ejendomsretten til resultaterne af aktiviteten. 

HVILKE OPLYSNINGER SKAL ANVENDES? –
TJEKLISTEN PÅ WWW.EM.DK

http://www.em.dk/


SPØRGSMÅL?


