
Ny lovgivning - skærpelse af reglerne om
statsstøtte i Konkurrenceloven
Af Morten Qvist Fog Lund, Dansk Industri og Michael Honoré, Bech-Bruun

u'-

Den 19. december 2012 vedtog Folketinget en æn¬
dring af konkurrenceloven, der trådte i kraft den 1.

marts 2013.1 Loven skærper reglerne om statsstøtte

(lovens § 11a) blandt andet i relation til kommuner

og andre decentrale støtteydere. I denne artikel ser

forfatterne nærmere på de juridiske, økonomiske og

politiske konsekvenser af de nye ændringer i § 11a.

1. Indledning
I den danske konkurrencelov findes der en bestemmelse

(§ 11 a), der på mange felter er en pendant til EU s stats¬
støtteregler. § 11 a blev indsat i konkurrenceloven den 1.

oktober 20002 og er blevet ændret et par gange siden.

Konkurrencerådet kan på baggrund af § 11 a udstede

påbud om ophør eller tilbagebetaling af støtte, der er

ydet ved hjælp af offentlige midler til fordel for bestemte

former for erhvervsvirksomhed. Det forudsætter dog, at

støtten er konkurrenceforvridende og ikke er lovlig i hen¬

hold til offentlig regulering.

Med tilføjelsen af en ny bestemmelse, § 11 a, stk. 8, har

Konkurrencerådet siden 1. marts 2013 for første gang

fået mulighed for at udstede påbud om ophør af støtte,
selv om støtten er ydet før den 1. oktober 2000.3

Derudover ændres proceduren for tilbagebetaling af

ulovlig statsstøtte radikalt (ny § 11 a, stk. 9).4 Fremover

skal ulovlig konkurrenceforvridende støtte tilbagebetales

til statskassen og ikke - som hidtil - til den støtteudbeta¬

lende myndighed.
Ifølge lovbemærkningerne skal ændringen af § 11 a

skabe bedre incitamenter for, at en støtteudbetalende

myndighed (eksempelvis en statslig myndighed, en
region eller en kommune) ikke yder ulovlig konkur¬
renceforvridende støtte. Ændringen af § 11 a er således

interessant ud fra såvel et juridisk, økonomisk og politisk

perspektiv.

I denne artikel ser forfatterne nærmere på konsekven¬

serne af de nye ændringer samt diskuterer, hvorvidt den

nye tilbagebetalingsprocedure også bør finde anven¬
delse i forhold til statsstøtte, der er fundet ulovlig og

uforenelig efter TEUF artikel 107, stk. 1 .-

2. Udstedelse af påbud om ophør af ulovlig
konkurrenceforvridende støtte (§11 a, stk. 8)
Hidtil har Konkurrencerådet ikke haft adgang til at

udstede påbud om ophør af ulovlig konkurrenceforvri¬

dende støtte, hvis beslutningen om at yde støtte var

truffet før den 1. oktober 2000.5 Med indførelsen af §

11a, stk. 8, får Konkurrencerådet fremover hjemmel til at

udstede påbud om ophør af ulovlig konkurrenceforvri¬

dende støtte i disse sager. I lovbemærkningerne anføres

det bl.a., at den udvidede adgang til at udstede påbud

vil kunne have betydning for eksempelvis langvarige le-

1 Jf. lov nr. 1385 af 23. december 2012.

2 Jf. Lov nr. 416 af 31. maj 2000.

3 § 11 a, stk. 8 har følgende ordlyd:  Påbud om, at støtte skal bringes til ophør, jf. stk. 1, kan udstedes, uanset hvornår beslutningen

om at yde den pågældende støtte er truffet. 

4 § 11 a, stk. 9, har følgende ordlyd: "Støtte, som i medfør af stk. 1 er påbudt tilbagebetalt, skal indbetales til statskassen. 

5 I lovbemærkningerne til lov nr. 416 af 31. maj 2000 fremgik, at "[e]n beslutning truffet før lovens ikrafttræden om at yde konkur¬

renceforvridende støtte, vil uanset om støtten udbetales efter lovens ikrafttræden eller ej, ikke kunne være genstand for et påbud

om ophør eller tilbagebetaling".
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jekontrakter, der er indgået før den 1. oktober 2000, og

hvor Konkurrencerådet kan konstatere, at lejen ikke er

fastsat til markedslejen.

Den nye adgang til at udstede påbud skal ses i lyset af

en række tidligere sager, jf. nedenfor, hvor Konkurren¬

cerådet ikke havde mulighed for at påbyde et ophør af
gammel støtte".

Eksempelvis kan nævnes sagen "Irmas jordlejekontrakt i

Værløse bymidte" fra 21. december 2011, hvor Konkur¬

rencerådet fandt, at Irmas jordlejekontrakt med Furesø

kommune var indgået på vilkår, der var mere fordel¬

agtige end de vilkår, der almindeligvis blev anvendt på

markedet i 1979, og at der er tale om konkurrencefor¬

vridende støtte i strid med konkurrencelovens § 1 la. Da

beslutningen om at tildele støtten (i form af lejeaftalen

mellem kommunen og Irma) blev truffet før 1. oktober

2000, kunne Rådet imidlertid ikke udstede påbud om

ophør og/eller tilbagebetaling af støtte i sagen.

Et andet eksempel er sagen "Aftale om leje af Farum

Park Idræts- og Kulturcenter" fra 22. juni 2011, hvor

Konkurrencerådet fandt, at den daværende Farum

Kommune (nu Furesø Kommune) havde tildelt Farum

Boldklub A/S (nu FC Nordsjælland A/S) offentlig konkur¬

renceforvridende støtte, ved fra den 31. juli 2000 at

fremleje Farum Park Idræts- og Kulturcenter til Farum

Boldklub A/S (nu FC Nordsjælland A/S) til en leje, der lå
under markedsniveau. Da støtten formelt var besluttet

tildelt før den 1. oktober 2000, kunne Rådet imidlertid

ikke udstede påbud om ophør eller tilbagebetaling af

den konkurrenceforvridende støtte.

Det er vigtigt at understrege, at det af lovbemærknin¬

gerne til den nye § 11 a, stk. 8 fremgår, at ændringen

kun vedrører påbud om ophør af støtten og ikke påbud

om tilbagebetaling af støtten.

Eksempelvis i relation til langvarige lejekontrakter, der
indebærer støtte, vil Konkurrencerådet således kun kun¬

ne påbyde ophør af støtten (fx ved at lejebeløbet frem¬

over afspejler markedsvilkår), mens der ikke vil kunne

kræves tilbagebetaling af den allerede ydede støtte.

Dette skal ses i lyset af, at støtte anses for ydet på det

tidspunkt, hvor støttebeslutningen træffes,6 hvilket ek¬

sempelvis kunne være det tidspunkt, hvor en lejeaftale

indgås for en given tidsperiode. Hermed bringes KL §

11 a i overensstemmelse med EU s statsstøtteregler hvor

støtte ydet før disse reglers ikrafttræden (såkaldt "eksi¬

sterende støtte")7 kan påbydes ophævet eller ændret for

fremtiden (e  nunc), uden at Kommissionen kan påbyde

tilbagebetaling af støtte modtaget i fortiden (   tune).8

3. Ulovlig konkurrenceforvridende støtte skal frem¬
over tilbagebetales til statskassen (§11 a, stk. 9)

3.1. En markant skærpelse i forhold til hidtidig
praksis

Indførelsen af § 11 a, stk. 9, indebærer som nævnt

ovenfor, at ulovlig konkurrenceforvridende støtte, som

Konkurrencerådet kræver tilbagebetalt, fremover skal

tilbagebetales til statskassen.

Som det også fremgår af lovbemærkningerne til § 11 a,

stk. 9, indebærer den hidtidige retstilstand, at en støt¬

teyder som f.eks. en statslig myndighed, en region eller

en kommune får den ulovlige støtte tilbagebetalt til sig

selv. Den hidtidige retstilstand på området fremgik alene

af Konkurrencerådets praksis og var ikke udtrykkeligt
indskrevet i konkurrenceloven.

Der kan hér henvises til Konkurrencerådets afgørelse

i sagen "Portal Fyn.dk" fra 27. september 2006, hvor

Fyns Amt havde ydet ulovlig, konkurrenceforvridende

støtte til Portal Fyn ApS til udvikling og etablering af

regionsportalen fyn.dk. Rådet påbød, at Portal Fyn (støt¬

temodtager) skulle tilbagebetale overkompensationen på

49.628,41 kr. til Fyns Amt (støttegiver).

Et andet eksempel er Konkurrencerådets afgørelse af

22. juni 20119, hvor Tårnby Kommune fandtes at have

ydet ulovlig, konkurrenceforvridende støtte til Hellers

Yachtværft ApS ved at have udlejet lokaler til en pris

under markedsprisen. Rådet påbød, at Hellers Yacht¬

værft ApS skulle tilbagebetale 782.333,24 kr til Tårnby
Kommune, der havde ydet støtten.10 Det bemærkes, at

6 Se sag C-482/99, Frankrig mod Kommissionen ( Stardust Marine ), præmis 71-72, og sag C-124/10 P, Kommissionen mod EDF,

præmis 85.

7 Se definitionerne på  eksisterende støtte" i Rådets forordning 659/1999 ("Procedureforordningen") artikel 1, litra b).

8 Kommissionen har i relation til eksisterende støtte alene mulighed for at komme med "forslag til passende foranstaltninger", der

blandt andet kan indebære ændringer i eller ophævelse af støtten (se nærmere Procedureforordningens artikel 17-19).

9 For en nærmere gennemgang af sagen henvises til Morten Qvist Fog Lund og Michael Honoré "Effektiv tilbagesøgning af stats¬

støtte - en kommentar til Kastrup Strandpark-sagen", Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr. 3/2011, s. 355-357.
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Sø- og Handelsretten den 18. juni 2013 fandt, at Hellers

Yachtværft ikke havde modtaget støtte fra Tårnby Kom¬
mune.

Den hidtidige praksis betød således, at støttegiver

ikke havde noget særligt incitament til at sikre sig, at
statsstøttereglerne blev overholdt, eftersom en støttegi¬

ver i sidste ende højst kunne risikere at få støtten betalt

tilbage til sig selv - og endog forrentet. Som det lidt

lakonisk udtrykkes i lovbemærkningerne indebar denne

praksis, at ,,[e]t påbud om tilbagebetaling af modtaget

støtte ... således kun [belastede] støttemodtageren,

hvorimod støttegiveren økonomisk stilles, som om der

aldrig var ydet ulovlig støtte.10 11

Det kan på dette sted nævnes, at støttegiver vil kunne

ifalde erstatningsansvar fx over for en konkurrent til

støttemodtager, der har lidt et tab som følge af den

ulovlige støttetildeling, men at denne mulighed i ofte
er noget teoretisk.12

For at tilskynde støttegiver til at sikre, at der ikke ydes

ulovlig konkurrenceforvridende støtte, skal støtten frem¬

over tilbagebetales til statskassen, jf. § 11 a, stk. 9, og

ikke - som hidtil - til den støtteudbetalende myndighed,

hvad enten denne måtte være en kommune, en region,

en offentlig virksomhed eller en statslig myndighed.13

Det bemærkes, at et påbud om tilbagebetaling af

ulovlig konkurrenceforvridende støtte efter konkurren¬

celovens kan rettes mod privatejet erhvervsvirksomhed,

selvejende institutioner samt helt eller delvist offentligt

ejede virksomheder, der drives i selskabsform, jf. § 11 a,

stk. 4.14 Dette betyder eksempelvis, at hvis en offentlig

ejet virksomhed (moderselskab) giver ulovlig konkurren¬

ceforvridende statsstøtte til et af sine datterselskaber, vil

støtten fremover skulle tilbagebetales til statskassen og

ikke moderselskabet (støttegiver).

Ifølge lovbemærkningerne til den nye lov skal tilbage¬

betalingen af støttebeløbet med tilhørende renter ske

til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der vil indsætte

beløbet på en særskilt konto15 i Erhvervs- og Vækstmi¬

nisteriet. Rent teknisk vil indestående på denne konto

efterfølgende blive automatisk overført til statskassen.

Der er således tale om en væsentlig ændring og skær¬

pelse af tilbagesøgningsproceduren.

3.2. Har ændringen også virkning for tilbagebeta¬

ling af støtte behandlet af EU-Kommissionen?

§ 11 a, stk. 9, gælder i relation til statsstøtte omfattet af

konkurrencelovens bestemmelser. Konkurrencelovens

bestemmelser gælder imidlertid ikke alene for statsstøtte

af ren national karakter (uden  samhandelspåvirkning ),

10 Heller an ede sagen til Konkurrenceankenævnet, der den 13. januar 2012 stadfæstede Rådets afgørelse. Hellers Yachtværft ankede

herefter Konkurrenceankenævnets kendelse til Sø- og Handelsretten, der den 25. september 2012 afgjorde, at det syn og s øn,

der blev lagt til grund for konkurrencemyndighedernes afgørelse, ikke var udført korrekt. Sø- og Handelsretten udtalte, at det ikke

kunne udelukkes, at der gennem et syn og skøn kan fremkomme nye oplysninger om et passende lejeniveau. I Sø- og Handelsret¬

tens dom af 18. juni 2013 fremgår bl.a.  [...] den aftalte leje ligger indenfor den økonomiske ramme, som en fornuftig udlejer ville

indgå aftalte om på daværende tidspunkt, hvorfor Hellers ikke ved indgåelsen af lejeaftalen har modtaget en økonomisk fordel.

11 Se lovforslagets Almindelige Bemærkninger, afsnit 1.1. og afsnit 2.2.

12 Se Michael Honoré og Nanna Eram-Jensen  Damages in State Aid Cases , European State Aid Quarterly nr. 2/2011, side 265-286

hvor forfatterne særligt fremhæver problemet med at bevise, at der kausalitet mellem tabet og den ansvarspådragende handling.

Forfatterne peger dog samtidig på en række tilfælde, hvor dette bevis formentlig vil kunne føres.

13 Jf. lovforslagets Almindelige Bemærkninger, afsnit 1.1.

14 Denne tilføjelse ("der drives i selskabsform") er i øvrigt en odiøsitet i forhold til EU s statsstøtteregler, hvor en støttemodtager kan være

enhver aktør, der driver "økonomisk virksomhed" - uden at der tages hensyn til dennes retlige form eller finansieringsmåden, jf. senest

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af Den Europæiske Unions statsstøtteregler på kompensation for levering af tjenesteydelser

af almindelig økonomis  interesse (EUT 2012 C 8/2), punkt 9 ff. Det offentlige kan således ik e ved at samle alle sine forretningsaktivite¬

ter ("virksomheder  Jnden for den samme juridiske enhed (herunder samme departement eller afdeling) si re sig imod risikoen for, at

der ydes støtte fra den ene a tivitet ("vir somhed") til den anden. Bemyndigelsen til Erhvervs- og vækstministeren, der fremgår af sidste

punktum i § 11 a, stk. 4, synes i denne forbindelse at være utilstræk elig, idet den alene giver ministeren mulighed for at "fastsætte nær¬

mere regler om, at påbud efter stk. 1 om tilbagebetaling af støtte også kan rettes til nærmere bestemte helt eller delvis offentligt ejede

virksomheder, der drives i selskabslignende form." (understregning tilføjet). Bemyndigelse i sidste punktum er udnyttet, jf. be endtgø¬

relse nr. 949 af 18. oktober 2000 om tilbagebetaling af støtte der er ydet til nærmere bestemte offentligt ejede virksomheder.

15 Der er tale om den samme konto, som anvendes til administrative bøder efter konkurrencelovens § 23b.
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men også for statsstøtte, der er egnet til at påvirke sam¬

handelen mellem EU s lande (med  samhandelspåvir -
1 ftning ). I sidstnævnte tilfælde gælder EUF-traktatens

regler om statsstøtte (artikel 107 og 108) imidlertid

også, og EU-Kommissionen har enekompetence til at

anvende disse regler.

I sager med samhandelspåvirkning foreligger der såle¬

des et overlap mellem konkurrencelovens § 1 la og EUF-

traktatens artikel 107 og 108.

Vi omtaler dette hér, fordi konkurrencelovens § 11 a,

stk. 9, kan tænkes at få betydning ikke kun for sager be¬

handlet efter konkurrencelovens § 11 a, men også efter

EU s statsstøtteregler.

Når Kommissionen har vurderet, at en støtteforanstalt¬

ning er uforenelig med TEUF's artikel 107, stk. 1, og skal

tilbagebetales, pålægger den nemlig de nationale myn¬

digheder at støtten tilbagebetales.

Medlemsstaten skal i dette tilfælde  træffe alle nødven¬

dige foranstaltninger" til at kræve støtten tilbagebetalt
fra støttemodtageren.17 EU-retten foreskriver imidlertid

ikke, hvilken procedure, medlemsstaten skal anvende for

at gennemføre en tilbagesøgningsbeslutning, hvilket or¬

gan i medlemsstaten, der bør forestå den praktiske gen¬

nemførelse af tilbagesøgningsbeslutningen, eller til hvem

støtten i sidste ende skal tilbagebetales. Der er således

op til medlemsstaten selv at fastlægge effektive procedu¬

rer for tilbagebetaling af ulovlig og uforenelig statsstøtte,

Erfaringerne i Danmark på dette område er begræn¬

sede, da der kun har været få tilfælde, hvor Kommissio¬

nen har pålagt den danske stat at kræve tilbagebetaling
af statsstøtte.

I 2004 var det Kulturministeriet, der på baggrund af
Kommissionens beslutning18 af 19. maj 2004 om Dan¬

marks støtte til fordel for TV2/Danmark tilbagesøgte et

beløb på 1.070,8 mio. kr. fra TV2/Danmarks A/S (og
efterfølgende rekapitaliserede virksomheden).19 20 I TV2-

sagen var der således tale om, at støtten blev tilbageført
til støttegiver, Kulturministeriet. 21

Dette stemmer umiddelbart overens med opfattelsen

i litteraturen, hvor det anføres, at  [...] in general, the  

aid has to be repaid to the same authority that granted
it"22

EU-Domstolen har endvidere i en dom fra 1995 fun¬

det, at EU's statsstøtteregler er overholdt, hvis ulovlig

og uforenelig støtte ydet at et statsligt holdingselskab
(moderselskabet) til et sine datterselskaber tilbagebe¬

tales til moderselskabet, dvs. den umiddelbare støt¬

tegiver. 23

16 Jf. lov nr. 572 af 6. juni 2007, der gjorde det klart, at Konkurrencerådet også ville være kompetent til at behandle visse sager om

overtrædelse af § 11 a, selvom der kunne være tale samhandelspåvirkning. Se også Pernille Wegener Jessen  Konkurrencelovens §

11 a og offentlig støtte med samhandelspåvirkning , UfR2010B.159 samt Pernille Wegener Jessen (red) og Michael Steinicke (red)

EU-rettens påvirkning af dansk konkurrenceret . Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2008, s. 145-166.

17 Se Procedureforordningen (citeret ovenfor), artikel 14, stk. 1.

18 Jf. EFT L85/1 af 3. marts 2006.

19 Jf. aktstykke nr. 22 af 2. november 2004, hvor Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til med henvisning til Kom¬

missionens beslutning af 19. maj 2004 at opkræve i alt 1070,8 mio. kr. fra TV2/Danmark A/S og umiddelbart herefter gennemfører

en rekapitalisering af selskabet.

20 Det bemærkes, at Førsteinstansretten (nu Retten) den 22. oktober 2008 annullerede Kommissionens tilbagesøgningsbeslut¬

ning, men stadfæstede rækkevidden af TV2's public service- opgave, jf. dom af 22. oktober 2008 i de forenede sager T-309/0  ,

T-317/04, T-329/04 og T-336/04. Kommissionen vurderede på ny støtten og fandt den forenelig med det indre marked efter TEUF

artikel 106, stk. 2.

21 Det fremgår af Statsregnskab for finansåret 2004 - Budget- og Regnskabsspecifikation, at det tilbagesøgte beløb er tilgået følgende

underkonto i Kulturministeriet  21.81.26 TV 2/DANMARK A/S .

22 Jf. Wolfgang Mederer (red), Nicola Pesaresi (red) og Marc van Hoof (red) i  EU Competition Law-volume IV, State Aid, Book one ,

Claeys & Casteels, side 659.

23 Jf. C-348/93, Kommissionen mod Italien, Sml. 1995, s. 1-673, præmis 27, hvor det fremgår, at  Dette formål [forpligtelsen for

staten til at ophæve en støtte, som af Kommissionen er fundet uforenelig med fællesmarkedet, har til formål at genoprette den

oprindelige situation] er opnået, når den pågældende støtte, eventuelt med tillæg af morarenter, af støttemodtageren, altså i den

foreliggende sag Finmeccanica [datterselskabet], er blevet tilbagebetalt til 1RI, der er et offentligt organ, som forvalter statslige kapi¬

talandele [moderselskabet]. Ved denne tilbagebetaling mister støttemodtageren jo den fordel, der var opnået på markedet i forhold

til konkurrenterne, og situationen fra tiden før ydelsen af støtte er genoprettet .

[
i si

Stc

at

vit

ga

pr

[/
de

fot

nit

tø
na

ku

na

I c

m<

de

de

va

sh

m
sti

fe

at

st.

sti

re

bc

til
I
r
sti

ris

o\

ti(

fo

2 

2i

2t

Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr. 3 • 2013256 Erl



Ny lovgivning - skærpelse af regle  e om statssLøtlere leme i Konk   lenceloven

Det er samtidig vigtigt at notere sig, at Kommissionen
i sin meddelelse om effektiv tilbagesøgning af ulovlig

statsstøtte fra 200724 understreger nødvendigheden af,

at den nationale procedure både er effektiv (jf. effekti¬

vitetsprincippet) og ikke er mindre gunstig end, hvad
gælder for tilsvarende nationale søgsmål (jf. ækvivalens¬

princippet) : ~

[m]edlemsstaterne bør være opmærksom på, at valg af og anven¬

delse af en national procedure forudsætter, at denne giver mulighed

for omgående og effektiv gennemførelse af Kommissionens beslut¬

ning. Dette indebærer, at de ansvarlige myndigheder nøje gennem¬

tænker samtlige mulige tilbagesøgningsinstrumenter i deres natio¬

nale retsorden og udvælger den procedure, der mest sandsynligt vil

kunne sikre omgående gennemførelse af beslutningen. Når natio¬

nale retsbestemmelser tillader det, bør de anvende hasteprocedurer.

I overensstemmelse med principperne om ækvivalens og effektivitet

må sådanne procedurer dog ikke være mindre gunstige end dem,

der gælder for tilsvarende søgsmål på grundlag af national ret, og

de må heller ikke i praksis gøre det umuligt eller uforholdsmæssigt

vanskeligt at udøve de rettigheder, der tillægges i henhold til Fælles¬

skabets retsorden. 

1 lyset af ækvivalensprincippet kan der med styrke argu¬

menteres for, at tilbagebetaling af støtten til statskassen (i

stedet for støttegiver) vil være  mere gunstigt" for den ef¬

fektive håndhævelse af statsstøttereglerne og formålet om

at sikre en ufordrejet konkurrence inden for EU. Da EU s

statsstøtteregler ikke må håndhæves på en mindre gun¬

stig måde end tilsvarende nationale søgsmål (hér konkur¬

rencelovens statsstøtteregler),  an § 11 a meget vel inde¬

bære en ændring i den måde, hvorpå der skal foretages

tilbagesøgning i sager behandlet af EU-Kommissionen.

Det bemærkes, at tilbagesøgningsproceduren efter §
11a bidrager til en mere effektiv håndhævelse af stats¬

støttereglerne, idet støttegiver bærer en reel økonomisk

risiko ved overtrædelse af reglerne. Det kan i lyset heraf

overvejes, om Kommissionen og EU-Domstolen med

tiden vil fastslå, at tilbagebetaling til statskassen (i stedet

for støttegiver) er nødvendigt for at opfylde effektivitets¬

princippet - uanset om der i de enkelte lande måtte væ¬

re indført en national pendant til § 11 a, st . 9. eller ej.

Lovbemærkningerne til § 11 a, stk. 9, giver ikke et svar

på dette væsentlige spørgsmål.
Det er i lyset af ovenstående vores umiddelbare vur¬

dering, at § 11 a, stk. 9, indebærer en ændring i den

hidtidige retstilstand på området, og at der fremadrettet

vil være en pligt til at tilbagebetale støtte til statskassen,
uanset om støtten er blevet vurderet efter EU s statsstøt¬

teregler eller efter konkurrencelovens statsstøtteregler.

Afslutningsvist er det interessant at bemærke, at de

svenske konkurrencemyndigheder (Konkurrensverket) i

et nyligt høringssvar25 til den svenske regerings betænk¬
ning "Olagligt statsstod" (SOU 2011:69)26 udtalte, at

ulovlig statsstøtte bør tilbagebetales til staten og ikke

støtteudbetalende myndighed. Ifølge Konkurrensverket

vil dette øge incitamenterne for potentielle støtteydere

til at overholde statsstøttereglerne, da det herved tyde¬

liggøres, at en myndighed - der overtræder statsstøtte¬

reglerne - bærer et økonomisk ansvar for overtrædelsen.

Der er således tale om overvejelser i stil med dem, der

ligger bag skærpelsen af konkurrencelovens § 11 a.

Man kan håbe, at den nye skærpede tilbagesøgnings¬

procedure i Danmark (og måske i Sverige) kan blive
best practice" for resten af EU - og måske inspirere EU-

Kommissionen og Domstolen til at fortolke effektivitets¬

princippet i lyset heraf, således at statsstøtte fremover /

alle lande skal tilbagebetales til en central myndighed (fx

statskassen) i stedet for den direkte støttegiver, uanset

om der i de enkelte lande måtte findes en pendant til

konkurrencelovens § 11 a, stk. 9.

4. Konklusion
Den nyeste ændring af konkurrencelovens § 11 a giver

dels Konkurrencerådet adgang til at udstede påbud om

ophør af støtte, selv om støtten blev ydet § 11 a trådte i

kraft (dvs. før 1. oktober 2000), og dels skærper proces¬

sen i forhold til tilbagebetaling af støtte. Fremover skal

konkurrenceforvridende og ulovlig støtte tilbagebetales

24 Jf. punkt 52 i Kommissionens meddelelse  Mod en effektiv gennemførelse af Kommissionens beslutninger, som pålægger en med¬

lemsstat at tilbagesøge ulovlig og uforenelig statsstøtte", EUT C 272/05 af 15.11.2007.

25 Jf. Konkurrensverkets udtalelse  Betånkandet Olagligt statsstod (SOU 2011:69) af 22. februar 2012, s. 2-3. Se også Ida Otken Eriks-

son,  The Proposal for a New Swedish Act on the Application of the EU State Aid Rules in Constitutional Trouble , European State

Aid Law Quarterly 4/2012, s. 762-763.

26 I betænkningen drøftes mulighederne for at indføre en ny lov i Sverige, der opfylder Sveriges forpligtelser i henhold til EU s stats¬

støtteregler.
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Ny lovgivning - ska pelse af reglerne om stals tøttereglerne i  onkui enceloven

til statskassen og ikke - som hidtil - til den støtteudbe¬

talende myndighed. Særligt den ændrede tilbagebe¬

talingsprocedure er interessant ud fra både et juridisk,

politisk og økonomisk synspunkt, idet ændringen må

formodes at øge støtteudbetalende myndigheders fokus

på overholdelse af statsstøttereglerne. Skærpelsen af §
11 a kan formentlig medføre færre overtrædelser af stats¬

støttereglerne til gavn for den fri og fair konkurrence.

Det er endvidere vores umiddelbare vurdering, at den

nye § 11 a, stk. 9, indebærer en ændring i den hidtidige
retstilstand på området også i relation til støtte under¬

søgt efter EU s statsstøtteregler, og at der fremadrettet

vil være en pligt til at tilbagebetale støtte til statskassen,

uanset om støtten er blevet vurderet efter EU s statsstøt¬

teregler eller efter konkurrencelovens statsstøtteregler.

En endelig afklaring af om statsstøtte - der er fundet

ulovlig og uforenelig med TEUF artikel 107, stk. 1 - skal

tilbagebetales til den støtteudbetalende myndighed eller
til statskassen, må dog afvente domspraksis.

Det bliver spændende at følge udviklingen nøje over

den næste årrække, både i Danmark og resten af EU.

/
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