
Kommuner yder i stigende grad støtte til projekter og virksomheder for at fremme 
erhvervsudviklingsaktiviteter. Spørgsmålet er imidlertid, hvornår kommuner på 
lovlig vis kan yde sådan støtte. Denne artikel behandler nogle af de regler, 
kommunerne skal have for øje, herunder erhvervsfremmeloven samt statsstøttereglerne. 

DE KOMMUNALE ERHVERVS
FREMMEREGLER
De lovbestemte regler om kommuners 
erhvervsfremmende aktiviteter er 
samlet i erhvervsfremmelovens §§ 12 og 
13. Herudover kan kommunerne med 
grundlag i de ulovbestemte retsgrund-
sætninger om kommunalfuldmagten 
udføre og give støtte til erhvervs-
fremmeindsatsen. Betingelserne for 
støtte efter erhvervsfremmeloven er 
blandt andet: 

1.	
I overensstemmelse med 
lovens formål skal aktiviteten 
være egnet til at udbygge og 
forbedre rammerne for virk-

somheder i kommunen. Aktiviteten skal 
derfor have en direkte betydning for 
udviklingen af erhvervslivet i kommunen.

 2. 
Aktiviteterne skal have et 
generelt sigte. Dette 
indebærer, at aktiviteterne 
skal være kollektive og ikke 

favorisere enkelte virksomheder på 
andres bekostning. Dette stemmer 
overens med kommunalfuldmagtens 

forbud mod støtte til enkeltpersoner og 
enkelte virksomheder – og også med 
forbuddet mod statsstøtte. Erhvervs-
fremmeaktiviteter skal derfor være 
åbne og stilles til rådighed for en bred 
kreds af virksomheder eller alle 
virksomheder inden for en bestemt 
branche, sektor eller erhverv. Der må 
altså ikke opstilles kriterier, der på 
forhånd afskærer nærmere bestemte 
virksomheder.

Der er således mulighed for, at aktiviteter 
retter sig mod f.eks. vigtige lokale eller 
regionale enkeltbrancher eller eksport-
erhverv mv., blot det sikres, at enkelte 
virksomheder i den pågældende gruppe 
ikke afskæres usagligt. 

3. 
Aktiviteter efter erhvervs-
fremmeloven må ikke have 
en konkurrenceforvridende 
effekt i forhold til det 

private erhvervsliv. Dette afspejler det 
ulovfæstede princip om, at det som 
udgangspunkt ikke er en lovlig kommunal 
opgave at drive erhvervsaktiviteter i 
konkurrence med private. 

ERHVERVSFREMMELOVENS §§ 12 OG 13
Erhvervsfremmelovens §§ 12 og 13 
regulerer kommunens iværksættelse af 
erhvervsfremmende service- og udvik-
lings aktiviteter. 

Kommunen kan i medfør af § 12 gennem-
føre og finansiere erhvervs serviceaktiviteter. 
Loven angiver selv nogle typeeksempler, 
f.eks. information og vejledning om start, 
drift og udvikling af virksomhed samt 
virksomheds overdragelse.

Der kan således f.eks. gennemføres 
informationskampagner som inspiration 
til iværksættere samt individuel og 
kollektiv vejledning om virksomheds-
relevante emner. En forudsætning 
herfor er, at det sker over for en åben 
kreds af iværksættere og ikke i 
konkurrence med private udbydere. 

Kommunen kan i medfør af § 13 
gennemføre og finansiere erhvervs-
udviklingsaktiviteter. Lovforarbejderne 
angiver som eksempler herpå, at 
kommunen kan fremme og iværksætte 
bl.a. innovationsmiljøer, forskerparker 
og turismeudvikling. 

Som nævnt gælder kommunal-
fuldmagten ved siden af erhvervs-

fremmeloven. Selvom en aktivitet ikke 
kan udføres efter erhvervsfremmeloven, 
kan det således være muligt for 
kommunen at gennemføre aktiviteten 
efter kommunal-fuldmagtsreglerne.

STATSSTØTTEREGLERNE 
Hvor de kommunalretlige regler søger 
at sikre, at de offentlige ydelser ude -
lukkende går til projekter i almen  hedens 
interesse, er stats støtte  reglernes 
hovedformål at sikre en fair og effektiv 
konkurrence. Stats støtte reglerne har 
således opstillet et generelt forbud 
mod, at bl.a. kommuner yder støtte 
til virksomheder, hvis støtten giver 
virksomhederne en fordel i forhold til 
deres konkurrenter på markedet.

Statsstøttereglerne løber som to 
parallelle regelsæt i henholdsvis 
EUF-traktatens art. 107-109 samt 
den danske pendant i 
konkurrencelovens § 11a. Det 
afgørende for, hvilket regel sæt, 
man er inden for, er, om støtten 
kan antages at påvirke 
samhandlen mellem medlems -
staterne i EU. Hvis der kan være 
en samhandels påvirkning, vil det 

EU-retlige regelsæt finde anvendelse. 
Der skal ikke meget til, for at dette er 
tilfældet.

Der vil være tale om statsstøtte, hvis 
støtten ydes via “offentlige midler”. Til 
trods for betegnelsen statsstøtte kan 
også støtte fra kommuner kunne udgøre 
statsstøtte. Dertil kommer, at statsstøtte 
kan ydes som andet end direkte tilskud, 
eksempelvis hvis en kommune udlejer 
en ejendom til en leje under markedsprisen. 

For det andet kan der være tale om 
statsstøtte, hvis støtten ydes til en 
“erhvervsvirksomhed”. I denne sammen-
 hæng er hverken modtagerens retlige 
form eller finansieringsmåde relevant. 
Det afgørende er, om modtageren 
opererer på et marked ved at udbyde 
varer eller tjenesteydelser. 

Den tredje betingelse er, at støtten ydes 
“selektivt”. Det vil sige, at en (eller flere) 
virksomheder får en fordel, som andre 
virksomheder ikke får. 

Det er også en betingelse for, at der 
kan være tale om statsstøtte, at den 
støttemodtagende virksomhed opnår 
en (økonomisk) “fordel” med støtten, 
som den ikke ville have opnået under 
normale markedsforhold, og som 
dermed letter de byrder, der normalt 
påhviler en virksomheds budget. 

Det er en betingelse, at modtageren 
netop opererer på et konkurrenceudsat 
marked, så denne får en (konkurrence-)
fordel. Den femte betingelse er således, 
at støtten er “konkurrenceforvridende”. 

Hvis et påtænkt initiativ vil udgøre 
statsstøtte, er det ikke nødvendigvis 
ensbetydende med, at støtten ikke vil 
kunne ydes. Hvis der er tale om stats-
støtte omfattet af det EU-retlige regel-
sæt, må det i første omgang undersøges, 
om støtten er “forhånds godkendt” i en 
gruppefritagelses forordning, der på 
visse betingelser blåstempler støtte til 
bl.a. kultur og erhvervsfremme. Er 
støtten ikke omfattet heraf, kan den 
anmeldes til Europa-Kommissionen. Hvis 
Kommissionen vurderer, at støtten er 
forenelig og godkender denne, vil 
støtten kunne ydes. Hvis støtten ydes 
uden anmeldelse og godkendelse, vil 
støtten være ydet ulovligt. 

Støtte, der er omfattet af det danske 
regelsæt, kan lovligt ydes, hvis støtten 
har hjemmel i offentlig regulering – her-
under kommunalfuldmagten. 

Hvis statsstøtte derimod er ydet 
ulovligt, kan de støttemodtagende 
virksomheder blive pålagt at tilbage-
betale støtten. Tilbagebetaling efter det 
danske regelsæt sker til statskassen, 
mens tilbagebetaling efter det 
EU-retlige regelsæt pt. sker til den 
støtteydende myndighed. Dette 
forventes dog ændret, så tilbagebetaling 
fremover også her skal ske til statskassen. 

STØTTE ELLER GENSIDIGT 
BEBYRDENDE AFTALE?
Når en kommune yder støtte til en 
virksomhed, kan det ske med henblik 
på, at virksomheden skal varetage en 
opgave for kommunen. Det kan f.eks. 
være et initiativ med vejledning af 

iværksættervirksomheder. Det rejser 
spørgsmålet, om der er tale om støtte, 
eller om der i virkeligheden er tale om 
et indkøb. I så fald kan der være tale 
om et udbudspligtigt indkøb.

Afgørende for om der er tale om et 
indkøb er om støtten til initiativet 
udgør en gensidigt bebyrdende aftale. 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har 
udtalte sig herom i en udtalelse af 4. april 
2011. Sagen vedrørte Viborg Kommunes 
partnerskabsaftale med VIBORGegnens 
Erhvervsråd om tilvejebringelse af 
servicetilbud for virksomheder og 
iværksættere i Viborg Kommune.

STYRELSEN UDTALTE, AT:
“En kontrakt er gensidigt bebyrdende, 
når ordregiver over for en økonomisk 
aktør indvilliger i at betale en aftalt sum 
penge eller en anden form for økonomisk 
modydelse mod at modtage en 
kontrakt bestemt ydelse.”

Derudover påpegede styrelsen, at det 
er styrelsens opfattelse, at et økonomisk 
bidrag fra en myndighed kan anses for 
et ensidigt tilskud, selvom bidraget i et 
vist omfang øremærkes til bestemte 
aktiviteter hos modtageren, blot det 
ikke er nærmere aftalt, hvordan bidraget 
konkret skal anvendes. 

Hvis den støttemodtagende virksomhed 
skal udføre visse aktiviteter for 
kommunen, bør det derfor altid 
overvejes, om støtten udgør betaling 
for en kontraktbestemt ydelse n

Marie Gøthgen Clasen
Advokatfuldmægtig

mgc@horten.dk

Line Markert
Advokat

lma@horten.dk

Rikke Søgaard Berth
Advokat

rsb@horten.dk

NÅR KOMMUNER  
STØTTER ERHVERVSFREMME

4 GODE RÅD 
1. Har støtten hjemmel? Tjek erhvervsfremmeloven og de ulovbestemte 

grundsætninger om kommunalfuldmagten.
2. Bliver støtten ydet på baggrund af en generel ordning, så alle virksomhe-

der inde for samme situation (retligt og faktisk) har samme mulighed? Tjek, 
at en enkelt virksomhed ikke nyder en fordel.

3. Hvis der er tale om statsstøtte: Er den omfattet af gruppefritagelsesfor-
ordningen eller skal støtten anmeldes?

4. Overvej, om støtten udgør betaling for en kontraktbestemt ydelse og 
dermed i stedet er omfattet af udbudsreglerne. 
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