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Universet udvider sig – vi ved ikke om det vil blive ved med at udvide sig…..

Det samme kan man sige om statsstøttereglernes anvendelsesområde.
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HVILKE TYPER INFRASTRUKTUR ER 
UDFORDRET
 Faste forbindelser, broer, tunneller og motorveje

 Lufthavne og havne

 Kollektiv transport – busdrift, metro ……

 Offentlige forsyningsanlæg – Fjernvarme, elforsyning, affaldshåndtering, 

forbrændingsanlæg

 Vandforsyning og vandafledning

 Kultur og idrætsanlæg

 Bredbånd og mobilnet

 Uafhængigt af ejerskab og drift
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TRAKTATENS ARTIKEL 107 STK. 1
 ” Bortset fra de i traktaterne hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, 

som ydes ved hjælp af 1) statsmidler under enhver tænkelig form, og som 2) 

fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at 3) begunstige

4) visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med det indre 

marked, i det omfang den 5) påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne.” 

 1. Ydes ved hjælp af statsmidler

 2. Tildeler virksomheden 

 3. En fordel  

 3. Er selektiv (visse virksomheder eller produktioner) 

 4. Forvrider eller truer med at forvride konkurrencen

 5. Har effekt på samhandelen



VIRKSOMHEDSBEGREBET*

Økonomisk aktivitet

• Deltagelse på et marked – afsætning af varer / tjenesteydelser 

• Betaling = fulde omkostninger (+ profit)

• Kapitaliseringsprincippet

Ikke Økonomisk aktivitet

Offentlig myndighed – Retssystem, militær, politi, lovgivning  

Solidaritets princippet – sundhed, social servicesektor, uddannelse 

Infrastruktur ++

Markedsudvikling… 

* General attourney in the Fenin case C-205/03, C41/90 C-159/91, C-160/91C-67/96, C157/99,2006/C323/01, N216/05,   



STATSSTØTTE- OG  INFRASTRUKTUR

 Det er generelt blevet antaget i konkurrenceretten og statsstøttepraksis at offentlig 

finansiering af infrastruktur ikke udgør finansiering af økonomisk aktivitet –

virksomheder og dermed statsstøtte. 

 Forudsætningen er at anvendelsen af infrastrukturen er åben for offentlig 

anvendelse baseret på lige adgang på objektive betingelser 

 1994 retningslinjerne om lufthavnsstøtte: Infrastruktur er et offentligt gode og en 

generel almennyttig service

 Først med sagen om Aéroports de Paris vs. Kommissionen (T-128/98): ændrede 

på dette og indebar Differentiering mellem det at etablere en lufthavns infrastruktur 

og det at drive en lufthavn (dom i 2000)

 Infrastruktur > forskelligt fra < at drive en (luft)havn = økonomisk aktivitet

 Altså fra dette tidspunkt kunne driften af en lufthavn indebære statsstøtte. 



STATSSTØTTE OG INFRASTRUKTUR
 Leipzig Halle afgørelsen og dommen (T-443/08 og T-455/08) betød at alt infrastruktur, 

der er offentligt finansieret og som udnyttes kommercielt/økonomisk betragtes som en 

del af økonomisk aktivitet og må statsstøttetestes.  Dette gælder etableringen af 

infrastrukturen, driften og brugen  

 Dette betyder på den anden side, at kun offentligt finansieret infrastruktur som 

etableres i den generelle offentligheds interesse og ikke anvendes kommercielt i 

princippet er undtaget fra statsstøttereglernes anvendelsesområde.

 Dette bekræftes af Kommissionens seneste praksis – Afgørelse om Øresundsbroen, 

Multiarenaen i København , og delvist i afgørelsen i sagen om statslig garanti til 

finansiering af Femern bælt forbindelse

 Dette betyder at vi har en udfordring med infrastrukturen i EU/Danmark uafhængigt af 

om den er offentligt eller private ejet – i det omfang der udøves økonomisk aktivitet



STATSSTØTTE OG INFRASTRUKTUR
• Etablering og drift af infrastruktur kan udgøre en virksomhed der bedriver 

økonomisk aktivitet

• Principperne kan udstrækkes til andre områder end lufthavne  fx havne, 

Forsyningsvirksomhed: EL, Gas, varme, vand, affaldshåndtering og offentlig 

kollektiv transport, broer, tunneler, motorveje, kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter, 

stadions …… 



ØRESUNDSFORBINDELSEN
- Øresundsforbindelsen blev projekteret og finansieret I 1992 – åbnede i 2000

- Uafhængigt statsejet aktieselskab – Øresundskonsortiet – ejet af den danske og svenske stat

Finansiering baseret på statsgarantier – AAA rating – pris ca. 2,25 mia. EUR

Tilbagebetaling af lån baseret på brugerbetaling over 25 – 30 år

- I 1995 skrev Kommissionen til DK at statsgarantien ikke indebar statsstøtte, da der var tale om investering I et 

offentligt gode / aktiv der kom samfundsøkonomien til gode og ikke særlige virksomheder – laveste omkostninger for 

samfundsøkonomien

- 2013 klage over statsstøtte fra Scandlines færgeselskab – submarkedsgebyrer for at krydse broen på grund af lave 

finansielle omkostninger på grund af garanti

- Særligt skatteregime – afskrivninger og tab kunne fremføres

- Øresundskonsortiet bedrev økonomisk aktivitet

- Kommissions beslutning af 15. 10. 2014: Ingen indvendinger mod de danske skatteordninger og garantier – forenelig 

statsstøtte jf. TEUF art. 107, stk. 3 litra B. Støtte til vej og jernbane udgør ikke statsstøtte – den svenske støtte er 

eksisterende støtte. Projekt af fælles europæiske interesse.

- Scandlines har indbragt sagen for EU domstolen I Luxembourg



FEMERN BÆLT FORBINDELSEN 
Statslige garantier for lån til projektet 5,5 mia. EUR – tilbagebetaling over 55 år – brugerbetaling

Kommissionen tager ikke stilling til om Femern bælt forbindelsen/ konsortiet er omfattet af 

virksomhedsbegrebet og om offentlig finansiering udgør statsstøtte, men 

Kommissionen: Fritaget under TEUF artikel 107(3) b – projekt af fælleseuropæisk interesse 

• Vejanlæg: Til rådighed for alle brugere, mod betaling, og kommer hele befolkningen til gode 

Forenelig statsstøtte 

• Jernbanenet: Forvaltes og drives på et nationalt, geografisk lukket og adskilt marked, hvor der ikke er 

nogen konkurrence  ikke økonomisk aktivitet

• Den faste forbindelse: ”På den anden side konkurrerer de tjenester, Femern A/S udbyder, med 

tjenester udbudt af private virksomheder, især færgerederier, og i den finansielle analyse forudsættes 

afgifterne fastsat med udgangspunkt i færgeoverfartspriserne (…). Det tyder på, at Femern A/S 

udnytter den faste forbindelse kommercielt ved at udbyde tjenester på et marked og dermed kunne 

anses for at udøve en økonomisk aktivitet.”

Appelleret T-630/15 Scandlines mod Kommissionen 



STATSSTØTTE OG INFRASTRUKTUR
• Kommissionens meddelelse om statsstøttebegrebet 2016: Offentligt finansieret 

infrastruktur som etableres i den generelle offentligheds interesse og ikke anvendes 

kommercielt er i princippet er undtaget fra statsstøttereglernes anvendelsesområde. 

• Støtte til naturlige eller legale monopoler vil ikke påvirke konkurrencen / samhandlen, hvis:

• Der ikke eksisterer direkte konkurrence til infrastrukturen

• Privat finansiering i sektoren er ubetydelig i medlemsstaten

• Infrastrukturen er ikke designet til selektivt at favorisere en bestemt virksomhed eller sektor, men 

etableres i den generelle offentligheds interesse. 



UDFORDRINGER TIL 
EU-MEDLEMSSTATERNES MYNDIGHEDER 
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• Hvilke infrastruktur faciliteter foregår 

• i virksomhedsform på et konkurrencemarked? 

• Hvad sker der hvis naturlige og legale monopoler – infrastrukturer der er offentlige 

anlæg privatiseres, og konkurrenceudsættes og hvordan håndteres eksisterende 

offentlig finansiering og ejerskab? 

• Hvordan skal statsstøttereglerne anvendes i praksis på området?

• Behov for udvikling af regler og praksis – Vi har kun set toppen af isbjerget – og er 

udsat for et ”trade of” mellem konkurrenceretten, statsstøtteretten og andre hensyn….
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Stephen Hawking: 

”- Remember to look up at the stars and not down at your feet. 

- Never give up work. Work gives you meaning and purpose and life is empty 

without it. 

- If you are lucky enough to find love, remember it is there and don't throw it away."


