
Statsstøtte skal anmeldes og godkendes af Kommissionen. Der er dog udsigt til 
simplere regler for statsstøtte til havne og lufthavne.

Når offentlige myndigheder, herunder 
kommuner, yder støtte til en virksomhed, 
vil der som udgangspunkt være tale 
om statsstøtte. Statsstøtte er forbudt 
efter dansk ret såvel som EU-retten. 
Formålet med forbuddet er at sikre, at 
alle virksomheder kan konkurrere på 
lige fod i hele EU’s indre marked.

Enhver form for fordel for en 
virksomhed vil som udgangspunkt 
betyde, at der er tale om statsstøtte. 
Dette gælder, uanset i hvilken form 
støtten ydes. Eksempelvis vil en 
kommunes lejeaftale med favorable 
vilkår for en lejer medføre en fordel. 

En støtteforanstaltning kan dog 
betragtes som forenelig med det indre 
marked, når den med støtten mulige 
konkurrenceforvridning opvejes af de 
positive effekter for samfundet, som 
støtten medfører.
Før den forenelige støtte, som omfattes 

af det EU-retlige forbud, kan ydes, skal 
den som udgangspunkt anmeldes og 
godkendes af Kommissionen. Nogle 
kategorier af støtte er dog af en sådan 
karakter, at støtten generelt set anses 
for at være forenelig med det indre 
marked. Sådanne kategorier af støtte er 
omfattet af den generelle 
gruppefritagelsesforordning og kan 
ydes uden forudgående anmeldelse og 
godkendelse hos Kommissionen. I 
stedet skal Kommissionen alene 
orienteres om foranstaltningen. 
Samtidig bidrager 
gruppefritagelsesordningen til et mere 
dynamisk og konkurrencedygtigt indre 
marked, idet de administrative byrder 
forbundet med støtten minimeres. 

Kommissionen ønsker nu, at flere 
definerede kategorier omfattes af 
gruppefritagelsesforordningen. Dette 
gælder også statsstøtte til investeringer 
i projekter vedrørende havne og luft-

havne. EU-kommissær Margrethe 
Vestager har hertil udtalt, at netop 
havne og lufthavne er afgørende for 
økonomisk vækst, regional udvikling og 
jobskabelse. 1

Kommissionen har med erfaringer fra 
en lang række sager om støtte til havne 
og lufthavne nu vurderet, at erfaringerne 
fra praksis er tilstrækkelige til at kunne 
udforme de fritagelseskriterier, der skal 
sikre, at støtten ikke går ud over det, 
som er nødvendigt, når de fremtidige 
indtægter fra investeringerne tages i 
betragtning.

På denne baggrund har Kommissionen 
iværksat en høring vedrørende ændring 
af gruppefritagelsesforordningen. 
Høringen skal danne grundlag for 
ændringen af gruppefritagelses-
forordningen. Udkastet forventes at 
komme i høring til efteråret 2016.

MANGLENDE ANMELDELSE AF 
STATSSTØTTE TIL KOMMISSIONEN
Uanset at gruppefritagelsesfor ordningen 

STATSSTØTTE  

TIL HAVNE OG LUFTHAVNE
endnu ikke undtager investeringer til 
havne og lufthavne, oplever vi en til-
bøjelighed til, at forenelig anmeldelses-
pligtig støtte ikke anmeldes til 
Kommissionen. En sådan strategi er 
farlig. Dette skyldes, at sådan støtte er 
ulovlig statsstøtte og dermed kan 
kræves tilbagebetalt. Det er derfor 
vigtigt, at støtten anmeldes og god-
kendes af Kommissionen, inden den ydes.

HVORDAN SKAL STØTTE, SOM 
OMFATTES AF DET DANSKE FORBUD, 
HÅNDTERES?
Støtte, som ikke anses for at have “sam-
handelspåvirkning”, vil være omfattet af 
det danske forbud. Kommissionen har i 
en sag vedrørende en havn i Nederlandene 
udtalt sig om, hvornår der var tale om 
samhandels påvirkning. I sagen ønskede 
Nederlandene at forlænge en kaj til 
brug for fiskerbåde. Kommissionen 
fandt, at støtten ikke havde samhandels-
påvirkning, og lagde vægt på, at 
udvidelsen ikke ville føre til en væsentlig 
stigning i havnens kapacitet eller skabe 
pladser til større både. Derudover ville 

udvidelsen ikke skabe incitament for 
fiskere fra andre medlemsstater til at 
bruge havnen i stedet for havne i andre 
medlemsstater. På baggrund af den sag 
vil investeringsstøtte til en havn skulle 
medføre, at havnen kan tiltrække 
yderligere brugere, som vælger den 
støttemodtagende havn frem for havne 
i andre medlemsstater. 

Såfremt støtte til en havn eller lufthavn 
omfattes af det danske forbud mod 
statsstøtte, er der ikke samme 
anmeldelsespligt. Der er det op til 
støtteyderen og modtageren at 
vurdere, om støtten er forenelig med 
det danske marked n

1 EU-Kommissionens pressemeddelelse af 7. 

marts 2016, “State aid: Commission invites 

comments on draft provisions to simplify 

implementation of unproblematic state support 

for ports and airports” 

2 Kommissionens beslutning af 29. april 2015 i 

sag om “Investment aid for Lauweroog port, 
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