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Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale 

Venstre, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Alternativet  

  

om  

  

Yderligere kompensation til særligt hårdt ramte virksomheder mv.   

  

Af den 13. oktober 2020  

  

    

Antallet af dagligt, nye bekræftede smittede med corona-virus er højt i forhold til i 

sommer. Sundhedsmyndighederne har derfor endnu en gang anbefalet at skrue ned for 

aktiviteten i samfundet med nye restriktioner. Dette har væsentlige negative konsekvenser 

for blandt andet leverandører til private fester og sociale begivenheder.   

På denne baggrund er aftalepartierne enige om iværksætte yderligere hjælp til hårdt ramte 

virksomheder. Endvidere er aftalepartierne enige om at åbne en hurtig og enkelt 

”lightversion” af kompensationsordningen for faste omkostninger.  

Aftalepartierne besluttede med Aftale om kompensation til barer, restauranter og caféer 

mv. ved begrænsninger på åbningstiden af 20. september 2020 at udmønte en pulje på 

100 mio. kr. i 2020 til at imødegå økonomiske udfordringer for restauranter, caféer og 

barer mv. Med denne aftale fordobles puljens størrelse til 200 mio. kr. og puljen udmøntes 

til aktivitet og omstilling.   

  

1. Kompensation til leverandører til private fester mv. samt for kasserede varer  

Aftalepartierne er enige om, at give leverandører til private fester og sociale begivenheder, 

såsom bryllupper, konfirmationer og fødselsdage mv., med mindst 50 deltagere, afholdt 
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uden for private hjem, adgang til at søge kompensationsordningen for selvstændige samt 

kompensationsordningen for virksomheders faste omkostninger.   

Det vil for begge kompensationsordninger gælde, at den selvstændige/virksomheden skal 

være CVR-registreret og skal kunne dokumentere, at den ernærer sig ved at være 

leverandør til private fester og sociale begivenheder med mindst 50 deltagere.   

Hvis den selvstændige/virksomheden samtidig oplever en omsætningsnedgang som følge 

af en eller flere af de kompensationsberettigende COVID-19-restriktioner (forbud mod at 

holde åbent, forsamlingsforbud, grænserestriktioner og Udenrigsministeriets 

rejsevejledning), kan dette medregnes i den samlede omsætningsnedgang. Kravene hertil 

svarer til de gældende kompensationsordninger.  

Adgangen forudsætter også, at virksomheden kan dokumentere direkte salg til private 

fester og sociale begivenheder uden for private hjem. Dette kan omfatte:  

  

• Leverandører af lokaler/venues, fx festlokaler, teltudlejere, restauranter, caféer, 

forsamlingshuse, legelande, vandlande etc.  

• Leverandører af mad og drikke, fx cateringfirmaer og ovennævnte restauranter, 

caféer mv.  

• Leverandører af underholdning, fx musikere, scene-, lys- og 

lydudstyrsleverandører, dansere, eventmagere mv.  

  

Dette gælder også for taxa-selskaber, som kan dokumentere, at de fast kører for et givet 

venue.  

Den udvidede adgang til kompensationsordningen for selvstændige samt 

kompensationsordningen for virksomheders faste omkostninger vil gælde fra den 26. 

september 2020 frem til og med den 31. oktober 2020 med mulighed for forlængelse, 

såfremt forsamlingsforbuddet på 50 personer for private arrangementer afholdt uden for 

private hjem forlænges, dog senest frem til årets udgang.  

Den nye restriktion for private fester og sociale begivenheder trådte i kraft med kort varsel 

og op til en weekend. Det betød, at flere virksomheder grundet aflysninger af 

arrangementer med kort varsel var nødsaget til at kassere let fordærvelige varer, som var 

indkøbt til de pågældende arrangementer lørdag-søndag den 26.-27. september 2020.  

På denne baggrund er aftalepartierne enige om at åbne mulighed for kompensation til de 

berørte virksomheder for de kasserede varer den pågældende lørdag og søndag, såfremt 

de har oplevet en omsætningsnedgang på mindst 35 pct. sammenlignet med samme 

weekend sidste år (den 28.-29. september 2019). Såfremt denne reference ikke er mulig, 

fx fordi virksomheden ikke eksisterede på daværende tidspunkt, kan der sammenlignes 

med weekenden den 19.-20. september 2020.  
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Kompensationsordningen for kasserede varer vil omfatte virksomheder registreret i 

CVRregisteret senest den 1. september 2020, som er leverandører til aflyste private fester 

og sociale begivenheder for mere end 50 deltagere, som skulle være afholdt den 26. 

og/eller  

27. september 2020 uden for private hjem, fx i restauranter, festlokaler og lignende.  

Leverandører til ovennævnte arrangementer kan opnå en kompensation svarende til 

kostprisen på de varer, som er indkøbt til aflyste arrangementer for mere end 50 deltagere, 

og som har måttet kasseres, herunder fx råvarer med kort holdbarhed, blomster- og øvrige 

ikke-holdbare dekorationer og effekter fremstillet specifikt til lejligheden, som ikke kan 

genbruges eller anvendes ved anden lejlighed.   

Der ydes kun kompensation for varer, som er kasseret eller doneret uden fortjeneste. Der 

kan hverken opnås hel eller delvis kompensation for varer, som er omfattet af en 

værdiforringelse i forbindelse med opbevaring til senere brug (fx nedfrysning) eller som 

er videresolgt med prisnedslag. Det er en forudsætning, at udgiften ikke er godtgjort på 

anden vis, fx ved (delvis) betaling fra kunder. Den enkelte virksomhed kan maksimalt 

modtage et kompensationsbeløb på 250.000 kr. for kasserede varer.  

  

2. Faste omkostninger light   

Aftalepartierne er desuden enige om, at åbne for en ”light-version” af 

kompensationsordningen for virksomheders faste omkostninger. Den skal gøre det 

hurtigere og enklere for virksomheder at få dækket en del af de faste omkostninger.   

Ordningen vil gælde for virksomheder, som er omfattet af en eller flere af de fire 

COVID19-relaterede restriktioner (forbud mod at holde åbent, forsamlingsforbud, 

grænselukninger og Udenrigsministeriets rejsevejledning) og som følge heraf forventer 

en omsætningsnedgang på mindst 35 pct. i forhold til referenceperioden, svarende til den 

nuværende ordning for virksomheders faste omkostninger.  

Virksomheden kan i denne ordning opnå kompensation for 50 pct. af en række faktisk 

afholdte, stedbundne, faste omkostninger dog højst 50.000 kr. pr. måned pr. virksomhed. 

De stedbundne faste omkostninger omfatter:  

• Husleje,  

• renter og bidrag på lån i ejendommen,  forbrugsudgifter til 

el, vand og varme samt  ejendomsforsikring og -skatter.   

Aftalepartierne er enige om – for denne light-version – at fravige kravet om 

revisorerklæring, der fortsat vil gælde i kompensationsordningen for virksomheders faste 

omkostninger.  

En fravigelse af kravet om revisorerklæring gør ordningen forholdsvist enkel at søge og 

dermed særligt attraktiv for mindre virksomheder. Muligheden for at fravige kravet beror 
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på, at ovenstående, stedbundne, faste omkostninger er forholdsvist simple for 

Erhvervsstyrelsen at identificere og kontrollere via fx konkrete fakturaer mv., samt at der 

fastsættes et loft over den månedlige kompensation på 50.000 kr. Ordningen vil være 

baseret på tro- og loveerklæringer fra virksomhederne.   

Der kan ikke samtidig modtages kompensation for virksomheders faste omkostninger fra 

både den gældende ordning og den nye light-model for faste omkostninger. Der er dog 

mulighed for at skifte fra light-modellen til den gældende kompensationsordning for 

virksomheders faste omkostninger, såfremt virksomheden får en revisorerklæring.  

Faste omkostninger light vil gælde fra den 19. august 2020 og til og med den 31. oktober 

2020 med mulighed for forlængelse året ud, såfremt der fortsat vil gælde støtteberettigede 

COVID-19-relaterede restriktioner.  

  

3. Aktivitetspulje til caféer, restauranter og barer mv.  

På baggrund af restriktionen om begrænsning i åbningstid fra den 19. september 2020 er 

der tidligere aftalt en pulje på 100 mio. kr. i 2020 til at imødegå økonomiske udfordringer 

for restauranter, caféer og barer, mv. Aftalepartierne er enige om at fordoble denne pulje, 

og udmønte den som et engangstilskud til restauranter, caféer og barer mv. på 200 mio. 

kr. i 2020.   

Restauranter, caféer og barer mv. kan ansøge om et tilskud på op til 25.000 kr. pr. 

serveringssted, hvor betingelsen for udbetaling er, at tilskuddet efterfølgende anvendes til 

at skabe øget aktivitet, fx ved at reducere prisen på virksomhedens produkter, eller til at 

omstille virksomheden inden årets udgang.  

Ordningen vil være åben for restauranter, caféer og barer mv., der er ramt af kravet om 

lukning kl. 22.00. Virksomheder kan søge om kompensation for hvert serveringssted med 

en natbevilling, alkoholbevilling, eller hvis virksomheden fremgår af Fødevarestyrelsens 

register over fødevarevirksomheder. Der kan således søges tilskud for flere 

serveringssteder pr. CVR-nummer.  

Virksomheder med misligholdt gæld til det offentlige, der er sendt til inddrivelse, vil ikke 

kunne modtage tilskud fra denne pulje.  

Såfremt summen for de tilskudsberettigede ansøgninger overstiger puljens størrelse, vil 

tilskuddene blive nedjusteret proportionalt med de ansøgte beløb, så den samlede 

udbetaling svarer til puljens størrelse.  

Virksomhederne kan ansøge om tilskud frem til og med den 15. november 2020, hvorefter 

tilskuddene hurtigst muligt vil blive udbetalt.   

Aftalepartierne noterer sig i øvrigt, at såfremt restriktionerne forlænges ud over den 31. 

oktober 2020, vil der kunne ansøges om kompensation efter de gældende ordninger for 

faste omkostninger og selvstændige.  
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4. Videre proces  

Der tages forbehold for, at ordningerne kan statsstøttegodkendes.  

Aftalen er en stemmeaftale.  

Regeringen vil som tidligere udmeldt inden længe præsentere et varslingssystem. Det 

kan give mere forudsigelighed omkring, hvad der kan gøres, hvis smitteniveauet 

ændres.  

Aftaleparterne noterer sig endvidere, at der i forlængelse af Aftale om særligt hårdt 

ramte dele af dansk erhvervs-, idræts- og kulturliv af 28. august 2020 er igangsat et 

arbejde i regi af sektorpartnerskaberne om at undersøge, om restriktioner for dansk 

erhvervs-, kultur- og idrætsliv kan lempes sundhedsmæssigt forsvarligt. I lyset af 

udviklingen i smitten med COVID-19 i Danmark afventer færdiggørelsen af dette, at en 

yderligere genåbning er sundhedsmæssigt forsvarlig.  


