
Sidste punktum i sagen om Kastrup Strandpark
(Hellers Yachtværft) og tilbagebetaling af ulovlig
statsstøtte    
Af Morten Qvist Fog Lund, Dansk Industri og Michael Honoré, Bech-Bruun

Arti len indeholder en kommentar til Sø- og Han¬

delsrettens dom afsagt den 18. juni 2013 i sagen om

Kastrup Strandpark (Hellers Yachtværft), der vedrø¬

rer tilbagebetaling af ulovlig statsstøtte i medfør af

Konkurrencelovens § 11a. Retten fandt - i modsæt¬

ning til både Konkurrencerådet og -ankenævnet, at

der ikke var ydet støtte til Hellers Yachtværft.

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 20001 og er blevet ændret et par gange siden.2

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.
Konkurrencerådet har de senere år haft øget fokus på

offentlige myndigheders udleje af lokaler3 og grunde,4

idet der kan være tale om offentlig støtte i strid med

konkurrencelovens § 11 a, hvis lejen er lavere end mar¬

kedslejen.
En af disse sager drejede sig om, hvorvidt Tårnby Kom¬

mune havde ydet ulovlig, konkurrenceforvridende støtte

til Hellers Yachtværft ApS ved at have udlejet lokaler til

en pris under markedsprisen.5 Denne sag har nu langt

om længe nået til sin afslutning, idet Sø- og Handels¬

retten den 18. juni 2013 fastslog, at lejeaftalen ikke

udgjorde ulovlig statsstøtte. Retten underkender således

Konkurrencerådets og -ankenævnets tidligere afgørelser

i sagen.

1 Jf. lov nr. 416 af 31. maj 2000.

2 Senest er § 11 a blevet ændret ved lov nr. 1385 af 23. december 2012, der bl.a. ændrer proceduren for tilbagebetaling af ulovlig

statsstøtte radi alt (ny § 11 a, stk. 9). Fremover skal ulovlig konkurrenceforvridende støtte tilbagebetales til statskassen og ikke - som

hidtil - til den støtteudbetalende myndighed. Den seneste lovændring er nærmere gennemgået af Morten Qvist Fog Lund og Mi¬

chael Honoré i  Ny lovgivning - skærpelse af reglerne om statsstøtte i Konkurrenceloven , Erhvervsjuridisk Tidsskrift nr. 3/2013, s.

271-276.

3 Jf. eksempelvis Konkurrencerådets afgørelse af 22. juni 2011 i sagen "Aftale om leje af Farum Park Idræts- og Kulturcenter , hvor

Rådet fandt, at den daværende Farum Kommune (nu Furesø Kommune) havde tildelt Farum Boldklub A/S (nu FC Nordsjælland

A/S) offentlig konkurrenceforvridende 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.

4 Jf. eksempelvis Konkurrencerådets afgørelse af 21. december 2011 i sagen "Irmas jordlejekontrakt i Værløse bymidte", hvor Rådet

fandt, at Irmas jordlejekontrakt med Furesø kommune var indgået på vilkår, der var mere fordelagtige end de vilkår, der almindelig¬

vis blev anvendt på markedet i 1979, og at der er tale om konkurrenceforvridende støtte i strid med konkurrencelovens § 11 a. 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.

5 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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Tidslinje Sagsforløb

1. marts 2004 Heller Yachtværft indgår lejeaftale med Tårnby Kommune.

3. november 2008 Konkurrencestyrelsen modtager klage fra en konkurrent (Lynettens Bådeservice) til Heller
Yachtværft.

23. juni 2010 Konkurrencerådet træffer afgørelse om, at Hellers Yachtværft skal tilbagebetale støtte på
80.000 kr. til Tårnby kommune.

31. august 2010 Heller Yachtværft (støttet af Tårnby kommune) samt Lynettens Bådeservice indbringer begge
Konkurrencerådets afgørelse for Konkurrenceankenævnet. Konkurrenceankenævnets formand
tillægger ikke klagen o sættende virkning.

10. februar 2011 Konkurrenceankenævnet hjemviser sagen med henblik på fornyet fastsættelse af det tilbage¬
betalingspligtige beløb, og udtaler, at Konkurrencerådet ved fastsættelsen af det beløb, der
skal betales tilbage, ikke i tilstrækkelig grad har lagt vægt på, at beløbet skal være egnet til at
sikre lige konkurrencevilkår og effektiv håndhævelse af de konkurrenceretlige regler.

21. juni 2011 Konkurrencerådet træffer fornyet afgørelse og pålægger Heller Yachtværft at tilbagebetale
782.233,34 kr. til Tårnby kommune.

14. september 2011 Heller Yachtværft indbringer Konkurrencerådet afgørelse for Konkurrenceankenævnet. Kon¬
kurrenceankenævnets formand tillægger klagen opsættende virkning.

13. januar 2012 Konkurrenceankenævnet stadfæster Konkurrencerådets afgørelse.

25. september 2012 Hellers Yachtværft indbringer Konkurrenceankenævnets kendelse for Sø- og Handelsretten.
Begæringen om nyt syn og skøn tages til følge, idet retten finder, at det ikke kan udelukkes,
at der gennem et syn og skøn kan fremkomme nye oplysninger om et passende lejeniveau. 1
forlængelse heraf tillægger retten klagen opsættende virkning.

18. juni 2013 Sø- og Handelsretten finder, at Hellers Yachtværft ved indgåelsen af lejeaftalen ikke har mod¬
taget en økonomisk fordel fra Tårnby kommune.

I denne artikel kommenterer forfatterne på Sø- og

Handelsrettens nylige dom i Heller Yachtværft sagen.

2. Heller Yachtværft sagen
Det centrale spørgsmål i sagen ep hvorvidt Hellers

Yachtværft betalte en leje svarende til markedsprisen.

Dette spørgsmål har gennem en længere årrække været

omdrejningspunkt for en kamp mellem Hellers Yacht¬

værft på den ene side og konkurrencemyndighederne

og -ankenævn på den anden side. Hovedpunkterne i

sagsforløbet er skitseret ovenfor.

I forhold til problemstillingen omkring statsstøtte og

markedspris er det nyttigt at notere sig, at Europa-
/ 

Kommissionen i 1997 offentliggjorde en meddelelse om

statsstøtteelementer i forbindelse med offentlige myndig¬

heders salg afjord og bygninger. I meddelelsen fremgår

de principper, at salg afjord og bygninger ikke indehol¬
der statsstøtte, hvis salget enten sker gennem et salg

til en pris fastsat af en uafhængig vurderingsmand eller

gennem et tilstrækkelig publiceret, offentligt og betin¬

gelsesløst udbud til højest bydende. Meddelelsen finder

imidlertid ikke anvendelse på offentlige myndigheders

udlejning afjord og bygninger, men Europa-Kommissi-
onen har overfor Konkurrencestyrelsen oplyst, at fælles¬

skabspraksis vedrørende statsstøtte i forbindelse med salg

af jord og bygninger som udgangspunkt kan anvendes

analogt på sager om leje af grund med bygninger.6 7
Sø- og Handelsretten konstaterede indledningsvist i

dommen, at  Tårnby Kommune ikke forud for udlejning af

lejemålet Kastrup Strandpark 9 til Hellers sikrede sig, at den

aftalte leje svarede til markedslejen, hvilket kunne være sket
ved at foretage offentligt udbud af lejemålet eller få vurde¬

ret markedslejen af en uafhængig vurderingsmand. 

Da Tårnby kommune ikke forud for (ex-ante) aftale¬

indgåelsen i 2004 havde sikret sig, at disse principper

var overholdt, var det nødvendigt at foretage en efter¬

følgende (ex-post) vurdering af markedsprisen. Til brug
for denne ex-post vurdering havde Konkurrencerådet

bl.a. fået udarbejdet en uafhængig vurderingsrapport af
firmaet Sadolin og Albæk.

Sø- og Handelsretten fandt imidlertid, at "[djenne

vurderingsrapport er efter rettens opfattelse ikke tilstræk-

6 Jf. EFT C 209 af 10.7.1997, s. 3-5.

7 Jf. punkt 125 i Konkurrencerådets første afgørelse i Heller Yachtværft sagen af 23. juni 2010.
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keligt fundere f. Derudover udtalte den skønsmand, der

var udmeldt af Sø- og Handelsretten, at det ikke kunne

afvises, "at man, når alle faktorer tages i betragtning, ville

nå frem til en markedsleje svarende til den leje, som faktisk
> blev aftalt".
O

Retten konkluderede herefter, at "[p]å den baggrund

og på baggrund af rettens egen vurdering af samtlige de
faktorer, som har betydning for lejefastsættelsen, samt når

henses til den betydelige usikkerhed, der er forbundet med

en lejefastsættelse ca. 9 år tilbage, finder retten, at den

aftalte leje ligger indenfor den økonomiske ramme, som en

fornuftig privat udlejer ville indgå aftale om på daværende
tidspunkt, hvorfor Hellers ikke ved indgåelsen af lejeaftalen

har modtaget en økonomisk fordel."

Sø-og Handelsretten fandt således - i modsætning

til både Konkurrencerådet og -ankenævnet - at den

aftalte leje som Heller Yachtværft betalte Tårnby kom¬

mune ikke var lavere end markedslejen. Der var dermed

ikke tale om tilbagebetalingspligtig statsstøtte i den

konkrete sag. Konkurrencerådet tager dommen til efter¬

retning.

3. Bemærkninger til dommen
Heller Yachtværft sagen er interessant på flere områder,

idet der forud for denne sag, kun har været meget be¬

grænset praksis8 vedrørende tilbagesøgning af støtte
efter § 11 a. Desværre efterlader sagen en række væsent¬

lige spørgsmål ubesvarede.

Sagen viser, at selv om en offentlig myndighed hver¬

ken har foretaget et ex-ante offentligt udbud af lejemå¬

let eller foretaget en ex-ante vurdering af markedslejen

af en uafhængig vurderingsmand, er dette ikke ensbe¬

tydende med, at der foreligger tilbagebetalingspligtig

statsstøtte. Det tyder på, at konkurrencemyndighederne

- selv i disse situationer - fortsat har bevisbyrden for, at

den aftalte leje er lavere end markedslejen. Og ex-post

vurderingen af markedslejeniveauet skal være tilstræk¬

kelig funderet for at denne bevisbyrde kan siges at være

opfyldt. Lejere (samt udlejere9), der fremadrettet bliver
mødt med et krav om tilbagebetaling af ulovlig stats¬

støtte, kan derfor overveje at udfordre konkurrencemyn¬

dighedernes ex-post vurdering af markedslejen ved at

kræve afholdelse af syn og skøn. Denne overvejelse kan

være særligt relevant, hvis aftaleindgåelsen ligger langt

tilbage i tiden, jf. nedenfor.

Derudover synes Sø- og Handelsretten at give Heller

Yachtværft og Tårnby kommune en form for  rabat 

henset til den betydelige usikkerhed, der er forbundet

med en ex-post lejefastsættelse ca. 9 år tilbage. Hermed

er vi tilbage til Scott-praksis,10 hvor man reelt "beløn¬

ner" den myndighed, der blot indgår en aftale uden på

forhånd at have foretaget en vurdering af markedslejen.

Vi er samtidig langtfra Domstolens dom af 5. juni 2012

C-124/1 OP (Kommissionen mod Électricité de Frankrig/

EDF), hvor Domstolen i præmis 85 udtalte følgende om
det markedsøkonomiske investorprincip:11  Derimod

er økonomiske vurderinger foretaget efter tildelingen af

nævnte fordel, den efterfølgende konstatering af, at den af

den pågældende medlemsstat foretagne investering reelt

var rentabel, eller efterfølgende begrundelser for valget af

den fremgangsmåde, som blev fulgt, ikke tilstrækkelige til

8 Jf. Konkurrencerådets afgørelse i sagen  Portal Fyn.dk" fra 27. september 2006, hvor Fyns Amt havde ydet ulovlig, konkurrencefor¬

vridende støtte til Portal Fyn ApS til udvikling og etablering af regionsportalen fyn.d . Rådet påbød, at Portal Fyn (støttemodtager)

s ulle tilbagebetale overkompensationen på 49.628,41 kr. til Fyns Amt (støttegiver).

9 Udlejer (støtteyder) vil have et incitament til at sikre, at der i  e ydes ulovlig konkurrenceforvridende støtte, idet ulovlig støtte ydet

efter den 1. marts 2013 skal tilbagebetales til statskassen, og ikke - som hidtil - til støtteyder, hvad enten denne måtte være en

kommune, en region, en offentlig virksomhed eller en statslig myndighed.

10 Jf. præmis 93 i Rettens dom af 29. marts 2007 i sagen T-366/00 (Scott mod Kommissionen):  Ved fastsættelsen af markedsprisen

skal Kommissionen tage hensyn til den usikkerhed, der kan være forbundet med  t fastsætte sådanne markedspriser, som i sagens natur

sker efterfølgende . Se også Rettens dom af 16. september 2004 i sagen T-274/01 (Valmont mod Kommissionen), hvor retten udta¬

ler i præmis 45: "Når Kommissionen med dette formål for øje gennemgår sagkyndige rapporter, som er udarbejdet efter den omhandlede

transaktion, påhviler det den at sammenligne den salgspris, som faktisk er blevet betalt, med de priser, der fremgår af de forskellige sag¬

kyndige rapporter, og at vurdere, om den faktisk betalte pris afviger fra priserne i disse rapporter i et sådant omfang, at der er grundlag

for at fastslå, at der er tale om statsstøtte".

11 Det markedsøkonomiske investorprincip anvendes ved vurderingen af, om en given disposition svarer til normale markedsvilkår,

dvs. om en fornuftig privat markedsinvestor, der driver virksomhed på normale markedsøkonomiske vilkår, ville have foretaget en

tilsvarende disposition.
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at godtgøre, at denne medlemsstat forud for eller samtidigt

med denne tildeling har truffet en sådan beslutning i sin

egenskab af aktionær . Det fremgår ikke af sagen, om

denne seneste EU-praksis er blevet præsenteret for Sø-

og Handelsretten.

Endvidere behandler Sø- og Handelsretten ikke kritik¬

ken af, at skønsmanden og skønstemaet var ensidigt

udmeldt og udformet af Konkurrencerådet, og at Heller

Yachtværft ikke fik lejlighed til at deltage i processen.
Det skete også i Irma-sagen.12 Det er derfor stadig uvist,

om dette kan accepteres, hvilket rejser betænkeligheder
omkring virksomhedernes retssikkerhed.

Sidst men ikke mindst tager Sø- og Handelsretten ikke B

stilling til det interessante spørgsmål om, hvorvidt der a
skal ske fuld eller  blot  delvis tilbagebetaling af ulovlig v

støtte, såfremt der havde været tale om tilbagebeta¬

lingspligtig statsstøtte. Spørgsmålet skal ses i lyset af, g
at Konkurrencerådet i sin første afgørelse havde krævet n

tilbagebetaling af 80.000 kr., hvorimod rådet i sin an- ft

den afgørelse skærpede tilbagebetalingskravet til hele o

det påståede støttebeløb på ca. 800.000 kr., idet en

reduktion af det tilbagebetalingspligtige beløb ikke vil ft

tilgodese hensynet til at sikre lige konkurrencevilkår eller o 
sikre en effektiv håndhævelse af konkurrencereglerne. Ii<

Det må antages, at der i fremtidige sager vil blive krævet je

tilbagesøgning af det fulde støttebeløb. Dette vil også oi

være i overensstemmelse med principperne i EU s stats- fc

støtteregler.13
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12 Jf. Konkurrencerådets afgørelse af 21. december 2011 i sagen  Irmas jordlejekontrakt i Værløse bymidte . ud

13 Jf. Europa-Kommissionens meddelelse  Mod en effektiv gennemførelse af Kommissionens beslutninger, som pålægger en medlems- kvi

stat at tilbagesøge ulovlig og uforenelig statsstøtte", EUT C 272/05 af 15. november 2007. sar
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