
Faktaark om hjælpepakker til virksomheder 

Kort efter corona kom til Danmark, stod det klart, at virussmitten ville få store konsekvenser for danske 

arbejdspladser. Regeringens mål har fra starten været at holde hånden under lønmodtagere og virksomheder 

igennem den midlertidige COVID-19-krise, således at mange lønmodtagere kunne beholde deres job, og 

virksomhederne hurtigt kunne blive klar til at producere og skabe vækst, indtægter og eksport, når samfundet 

åbnede igen. Takket være brede aftaler i Folketinget og trepartsaftaler med arbejdsmarkedets parter er det lykkes 

at holde hånden under virksomheder og redde tusindvis af jobs. 

Da krisen var på sit højeste, var mere end 250.000 lønmodtagere hjemsendt med fuld løn på lønkompensation. 

Det er cirka hver 10. ansatte på det private arbejdsmarked. I alt har mere end 310.000 lønmodtagere på et 

tidspunkt været hjemsendt med lønkompensation. Ordningen har således holdt hånden under rigtig mange 

lønmodtagere og virksomheder. 

Siden marts sidste år har Erhvervsstyrelsen behandlet over 316.000 ansøgninger fra virksomheder og udbetalt ca. 

32 milliarder kroner i direkte kompensation til danske virksomheder. Dertil kommer lån og garantiordninger hos 

Vækstfonden og EKF samt mulighederne for momslån, lønsumsafgiftslån og A-skattelån.  

Tabel 1: Oversigt over kompensationsordningerne under Erhvervsministeriet pr. 23. marts 

2021 

Kompensationsordning 

Antal ansøgninger 

(Færdigbehandlede) 

Udbetalt beløb  

(mia. kr.) 

Faste omkostninger  46.630 (40.404)  9,0   

Lønkompensation  98.256 (92.440)  15,0 

Selvstændige mv. 171.145 (158.024)  7,6    

Arrangørordningen  834 (523) 0,3    

I alt 316.823 (254.382) 32,0 

 Anm.: Der er tale om unikke ansøgninger.  

 

Tabel 2: Status for aktive garantier pr. 22. marts 2021 

Garantiordninger 

Antal 

virksomheder 

Garantier 

(mia. kr.) 

Lån understøttet 

(mia. kr.) 

SMV'er – Vækstfonden 607 1,5 1,9 

SMV'er – EKF 131 0,7 0,9 

Større virksomheder – 

Vækstfonden  38 4,7 6,5 

Større virksomheder – EKF  23 1,4 1,8 

I alt 799 8,3 11,1 

 

  



Tabel 3: Oversigt over udbetalte lån i Vækstfonden og EKF pr. 22. marts 2021 

Låneordninger 

(Vækstfonden) Antal virksomheder Lån (mia. kr.) 

Iværksættere i de tidlige faser 666 1,6 

Venturevirksomheder 120 0,9 

I alt 786 2,5 

 

 

Kompensationsordningerne 

Herunder er en kort beskrivelse af de nuværende kompensationsordninger i Erhvervsministeriet. For alle 

ordninger gælder regler, der skal opfyldes for at kunne modtage kompensation. Læs mere om 

kompensationsordningerne og kravene for at søge på www.virksomhedsguiden.dk  

 

Faste omkostninger  

Virksomheder, der er tvangslukket og ingen omsætning har i restriktionsperioden, kan få dækket 100 pct. af deres 

faste omkostninger. Andre virksomheder kan få på til 90 pct. dækket, hvis de har en omsætningsnedgang på 

minimum 30 pct. 

 

Lønkompensation  

Virksomheder kan hjemsende medarbejdere med lønkompensation og få dækket størstedelen af lønnen op til et 

vist punkt, hvis de står overfor at afskedige minimum 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte  

 

Selvstændige 

Selvstændige, der har et forventet omsætningstab på minimum 30 pct., kan få op til 33.000 kr. pr. måned i 

kompensation, hvis de har ansatte. Selvstændige uden ansatte kan få op til 30.000 kr. pr. måned i kompensation. 

Selvstændige må dog ikke trække mere end 23.000 kroner ud til sig selv om måneden, hvis de modtager mere 

end 23.000 kr. i kompensation om måneden.  

 

Freelancere  

Freelancere med B-indkomst kan få op til 23.000 kroner i kompensation om måneden for indtægtstab. 

 
Kombinatører 

Kombinatører med blandet indkomst kan få op til 20.000 kroner i kompensation om måneden for indtægtstab. 

 
Arrangørordningen  

Giver mulighed for at arrangører kan søge om kompensation, hvis ét eller flere 

arrangementer med offentlig adgang og mindst 350 forventede deltagere er blevet aflyst på 

grund af corona.  

 

Garanti- og låneordninger i Vækstfonden og EKF 

Der er der etableret statslige garantiordninger i Vækstfonden og EKF med en samlet kapacitet på 47,85 mia. kr. 

målrettet hhv. SMV’er og større virksomheder. Ordningerne giver virksomheder, der er økonomisk ramt af 

http://www.virksomhedsguiden.dk/


COVID-19, nemmere adgang til ny likviditet. SMV-ordningerne giver virksomheder mulighed for at søge om lån 

eller kredit i banken med 90 pct. statsgaranti; for større virksomheder er garantiprocenten 80. Ordningerne løber 

frem til og med den 30. april 2021. 

Regeringen har endvidere etableret særlige COVID-19-matchfinansieringsordninger i Vækstfonden målrettet 

hhv. iværksættere i de tidlige faser og venturevirksomheder. Ordningerne har en samlet kapacitet på 4,5 mia. kr. 

og løber frem til og med den 30. april 2021. 

 


