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REDEGØRELSE OM ERHVERVSFREMME OG STØTTE 2013
1. SAMMENFATNING
Redegørelsen giver et årligt overblik over udgifterne til erhvervsfremme og støtte. Der
redegøres for omfanget af udgifterne, for udviklingen i det seneste år samt for hvordan
midlerne anvendes.
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Den samlede udgift til erhvervsfremme og støtte i 2013 er på 22,8 mia. kr. Skatteudgifter via skattesystemet er med ca. 13 mia. kr. mere end dobbelt så store som udgifterne via finansloven på godt 5 mia. kr. Hertil kommer tilskuddene til den miljøvenlige elproduktion (PSO-tilskud) på godt 4 mia. kr., jf. figur 1.
De faktiske udgifter til tilskuddene til den miljøvenlige elproduktion kan vise sig anderledes, når de opgøres efter årets afslutning. Tilskuddene afhænger bl.a. af udviklingen i
elprisen. I 2012 blev udgifterne 1,4 mia. kr. højere end forventet.
Figur 1. Samlede udgifter til erhvervsfremme og støtte fordelt på instrument,
2012 og 2013
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Anm: Tallene i søjlerne angiver udgiften i mia. kr. På grund af afrunding summer tallene ikke nødvendigvis.
PSO-tilskud er tilskud til miljøvenlig elproduktion, som finansieres gennem opkrævning af en særlig afgift hos elforbrugerne
(Public Service Obligation)
Kilde: www.skm.dk, www.oes-cs.dk, oplysninger fra hhv. Finansministeriet og Skatteministeriet samt egne beregninger.

Med saneringen af erhvervsstøtten med 2 milliarder kroner på finansloven for 2013 er en
række ordninger reduceret eller bortfaldet. Med genindførelsen af BoligJobordningen,
som led i aftalerne om Vækstplan DK, er udgifterne dog øget med 1,6 mia. kr. i 2013,
ligesom en række grønne ordninger blev prioriteret som led i finanslovsaftalen for 2013.

1
Redaktionen af Redegørelse om erhvervsfremme og støtte 2013 er afsluttet den 29. maj 2013. Den del af
Vækstplan DK, der har virkning fra 2013, dvs. BoligJobordningen, er medtaget i redegørelsen, også selvom den
ikke var udmøntet ved lov ved redaktionens afslutning.
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Med saneringen af erhvervsstøtten afskaffedes hjemmeserviceordningen, de gunstige
afskrivningsregler på store vindmøller samt en stor del af initiativerne under globaliseringsaftalen, der blev vedtaget under den tidligere regering. Derudover blev lønsumsafgiften for en række momsfrie erhverv hævet, tilskuddet til sygeforsikringsordningen nedsat, og den annoncerede støtteordning til energirenovering af boliger blev sløjfet. Endelig
blev uddelingerne fra Højteknologifonden nedsat og omprioriteret til universiteterne.
De nye prioriteringer vedrører, ud over BoligJobordningen, ordninger på det grønne område, fx energistøtteordninger som følge af energiaftalen fra marts 2012, samt den grønne aftale på sidste års finanslov. Bortset fra BoligJobordningen vil initiativerne i Vækstplan DK først få betydning for opgørelsen af erhvervsfremme og støtte fra 2014. Det
gælder fx fremrykkelsen af afgiftslempelsen af procesenergi og ændring af reparationsgrænsen for totalskadede biler.
Redegørelsen er afgrænset på samme måde som sidste år og således, at der udelukkende medtages ordninger, som Folketinget har direkte indflydelse på via finansloven,
skattelovgivningen eller øvrig dansk lovgivning. Det betyder, at støtte via EU-systemet
og kommunale og regionale erhvervsordninger ikke er medtaget i redegørelsen. Redegørelsens afgrænsning af erhvervsfremme og støtte er gengivet i særskilt bilag.
EU-støtten til Danmark til diverse erhverv var på godt 11 mia. kr. i 2011. Heraf udgjorde
landbrugsstøtten langt den største del med 7,2 mia. kr. svarende til 65 pct., jf. EU Budget
2011 Financial Report.

2. ERHVERVSFREMME OG STØTTE PÅ HOVEDKATEGORI
Redegørelsens støtteordninger er opdelt i erhvervsordninger og andre ordninger for at
nuancere ordningernes hovedformål. Udgifter til støtte af erhvervenes vækst, produktivitet, erhvervsudvikling er grupperet som erhvervsordninger. Mens ordninger, der har
form af støtte til erhverv, men med andre hovedformål end erhvervsordningerne, er grupperet som andre ordninger.
Udgifterne til erhvervsordninger udgør 6,7 mia. kr., mens udgifterne til andre ordninger
med 16,2 mia. kr. er næsten 2½ gang større. Udgifterne til erhvervsordningerne udgør
således 29 pct., mens andre ordninger udgør 71 pct. af de samlede udgifter til erhvervsfremme og støtte i 2013, jf. tabel 1.

Tabel 1. Samlede udgifter til erhvervsfremme og støtte, fordelt på hovedkategori, 2013
Erhvervsordninger

Mia. kr.

Pct.

6,7

29

16,2

71

22,8

100

Ordninger, der har til formål at understøtte vækst, produktivitet
og erhvervsudvikling. Det kan fx være tiltag rettet mod at øge
videnspredning, innovation og markedsmodning, eksport- og
finansieringstiltag samt mere generelle kompensationsordninger for erhvervslivet. Offentlige erhvervsfremmeaktiviteter i fx
Invest in Denmark og VisitDenmark ligger ligeledes her.
Andre ordninger
Ordninger, der har form af støtte til erhverv, men med andre
formål end erhvervsordningerne. Formålene med ordningerne
er fx støtte til vedvarende energi, miljøforanstaltninger, kulturstøtte og ulandsstøtte m.m.
I alt
Anm.: På grund af afrunding summer tallene ikke nødvendigvis.
Kilde: www.skm.dk, www.oes-cs.dk, oplysninger fra Finansministeriet og Skatteministeriet samt egne beregninger.

4

Erhvervsordninger kan fx være tiltag rettet mod at øge videnspredning, innovation og
markedsmodning, eksport- og finansieringstiltag samt mere generelle kompensationsordninger for erhvervslivet. Eksempler på ordninger er Højteknologifonden, bevilling til
dansk energiforskning og -udvikling (EUDP) og sygeforsikringsordningen for mindre private arbejdsgivere.
Lidt mere end halvdelen af udgifterne til erhvervsordninger på i alt 6,7 mia. kr. sker via finansloven. Heraf vedrører ca. 0,6 mia. kr. statslige erhvervsfremmeaktiviteter i fx Invest
in Denmark, VisitDenmark m.fl., som kan betragtes som myndighedsopgaver.
Andre ordninger har form af støtte til erhverv, men med andre formål end erhvervsordningerne. Formålene med ordningerne er fx støtte til vedvarende energi, miljøforanstalt ninger, kulturstøtte og ulandsstøtte m.m. Eksempler på ordninger er tilskuddene til miljøvenlig elproduktion (PSO-tilskud), nulmoms på aviser og blade og filmstøtten. En væsentlig del af disse ordninger har form af skatteudgifter.
Der er i 2013 sket et fald i udgifterne til erhvervsordningerne på 0,6 mia. kr., som følge af
en reduktion i udgifterne via finansloven på grund af saneringen. Mens der er en stigning
i udgifterne til andre ordninger, jf. figur 2.
Figur 2. Samlede udgift fordelt på hovedkategori samt via finansloven og skattesystemet
Mia. kr.
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Anm.: På grund af afrunding summer tallene ikke nødvendigvis.
Kilde: www.skm.dk, www.oes-cs.dk, oplysninger fra hhv. Finansministeriet og Skatteministeriet samt egne beregninger.

Ordninger via finansloven er ordninger, som fremstår direkte som udgifter på finansloven.
Ordninger via skattesystemet opstår ved, at et mindre antal virksomheder, fx inden for en
særlig branche, har en lempeligere beskatning end, hvad lovgivningen pålægger generelt. Det kan fx være i form af lavere skatte-, moms- eller afgiftssatser, fordelagtige afskrivningsregler, eller fordi virksomhederne har et særligt fradrag. Der er med andre ord
tale om en rabat snarere end om direkte tilskud.
Statens mistede indtægter som følge af, at man har valgt at begunstige visse aktiviteter
eller sektorer med en lempeligere beskatning end den almindeligt gældende, beregnes
af Skatteministeriet efter ”tabt provenu metoden”. Derved opgøres de umiddelbare skat teindtægter, som det offentlige ville have fået, hvis skatteudgiften blev fjernet. Metoden
er baseret på en antagelse om uændret adfærd, hvilket betyder, at der ikke tages hensyn til, at virksomheder eller personer i nogle tilfælde kan ændre adfærd, hvis en særlig
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begunstigelse i skattesystemet afskaffes eller reduceres. Skønnet over den enkelte skat teudgift tager heller ikke højde for afledte virkninger på andre skatte- og/eller afgiftskonti
(automatisk tilbageløb). Det betyder, at den beregnede udgift for de enkelte ordninger
som hovedregel ikke svarer til det provenu, som staten alternativt kan anvende til andre
tiltag, hvis skatteudgiften fjernes.
Støtten til den miljøvenlige elproduktion (PSO-tilskud) finansieres gennem opkrævning af
en særlig afgift fra elforbrugerne. Der er dermed ikke tale om en udgift på finansloven,
som kan omprioriteres til andre formål.

3. ERHVERVSFREMME OG STØTTE FORDELT PÅ OMRÅDER
I figur 3 er fordelingen af de samlede udgifter til erhvervsfremme og støtte i henholdsvis
2012 og 2013 fordelt på seks områder. Inddelingen følger den, der har været anvendt i
tidligere års redegørelser. En nærmere beskrivelse af områderne kan ses i tabel 2. Fordelingen sker ud fra en vurdering af, hvad den væsentligste del af ordningen er rettet
mod.
Fordelingen mellem områderne har ændret sig i 2013. Udgifter til grøn omstilling udgør
nu 44 pct. (10,1 mia. kr.) af de samlede udgifter og dermed en lidt større andel end de 41
pct. i 2012. Det skyldes, at nye prioriteringer især er sket på det grønne område. Knap
halvdelen af udgifterne til erhvervsfremme og støtte har således i 2013 sigte mod grøn
omstilling.
Figur 3. Samlede udgifter til erhvervsfremme og støtte fordelt på områder, 2012
og 2013
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Anm: Tallene i søjlerne angiver andelen af årets samlede udgift i procent. På grund af afrunding summer tallene ikke nødvendigvis.
Kilde: www.skm.dk, www.oes-cs.dk, oplysninger fra hhv. Finansministeriet og Skatteministeriet samt egne beregninger.

De 44 pct. af udgifterne til erhvervsfremme og støtte, som er rettet mod grøn omstilling,
omfatter bl.a. ordninger med fokus på at mindske afhængigheden af fossile brændsler,
enten ved at reducere energiforbruget eller ved at øge anvendelsen af vedvarende energikilder. Det omfatter også en række ordninger rettet mod miljørigtige løsninger, jf. tabel
2.
Den største udgift til grøn omstilling er tilskuddet til miljøvenlig elproduktion (PSO-tilskud),
som er på 4,2 mia. kr. Den næststørste ordning er støtte til biobrændsel, dvs. halm, træ-
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flis, biogas mv., idet varmeproducenter, der anvender disse brændsler, er fritaget for
dele af afgifterne på energi. Støtten hertil beregnes til 3,8 mia. kr.
Ud over energiaftalen fra marts 2012, som indeholder en lang række ordninger, der dels
har til formål at styrke indsatsen inden for energieffektivitet dels udbygningen af den vedvarende energi, blev der også vedtaget en grøn pakke som led i finanslovsaftalen for
2013. Pakken indeholder ordninger, der har til formål at styrke den grønne omstilling, ek sempelvis ESCO-samarbejde på energiområdet, tilskud til miljøeffektiv teknologi (tidligere MUDP), grønne maritime løsninger, grøn fødevaresektor m.fl.
Ordninger med fokus på innovation og iværksætteri mv. udgør 15 pct. (3,3 mia. kr.) af
udgifterne til erhvervsfremme og støtte. Ordningerne har fokus på at styrke forskning, innovation og iværksætteri mv., som er en del af regeringens prioriteringer for at sikre for nyelse og udvikling i dansk erhvervsliv. I 2013 er udgifterne hertil faldet med 0,5 mia. kr.,
hvilket svarer til et fald på 12 pct. Faldet skyldes primært, at hovedparten af midlerne i aftalen om globaliseringsstrategien som en del af saneringen af erhvervsstøtten ikke blev
forlænget.
Danske virksomheders konkurrencedygtighed understøttes endvidere af en række ordninger rettet mod global markedsføring og internationale rammevilkår. De udgør 11 pct.
(2,6 mia. kr.) af de samlede udgifter til erhvervsfremme og støtte. Det drejer sig blandt
andet om at udbrede kendskabet til Danmark og danske styrkepositioner samt om indsatser for at styrke eksport og turisme. Her er sket en reduktion i udgifterne som følge af
saneringen. Omvendt er der indført et bundfradrag for virksomheder med udledning af
svovldioxid over et vist niveau. Det betyder, at de betaler forholdsvist mindre i afgift, og
derved bliver skattebegunstiget. Samlet set er udgifterne til global markedsføring og internationale rammevilkår steget med 0,1 mia. kr.
Kulturstøtten udgør omkring 8 pct. (1,9 mia. kr.) af de samlede udgifter til erhvervsfremme og støtte, hvoraf langt størstedelen går til dagbladene. Den hidtidige distributionsstøtte, som udelukkende ydede støtte til trykte medier, ændres fremover til en produktionsstøtteordning, som ud over dagbladene og dagbladslignende publikationer også tilgodeser internetbaserede medier. I forbindelse med saneringen af erhvervsstøtte hævedes
avisernes lønsumsafgift.
På kulturområdet gives desuden støtte til filmformål med henblik på at sikre en stadig udvikling i den danske filmkunst, filmkultur og biografkultur. Støtten er i 2013 på 0,3 mia. kr.
Under erhvervsrettede udviklingsbistand støttes to Danida-programmer, svarende til ca.
2 pct. (0,5 mia. kr.) af de samlede udgifter til erhvervsfremme og støtte. Det ene program,
Danida Business Partnerships, yder støtte til etablering af kommercielt orienterede partnerskaber mellem danske virksomheder og partnere i Danidas prioritetslande. Formålet
er at fremme vækst og beskæftigelse med henblik på sikring af bæredygtig udvikling og
forbedrede levevilkår. Det andet program, Danida Business Finance, har bl.a. til formål
at sikre finansiering til større infrastrukturprojekter, primært offentlige, som ikke kan finansieres på markedsvilkår.
De resterende 20 pct. (4,5 mia. kr.) af udgifterne er grupperet under andre støtteordninger. Det er udgifter til en række ordninger, som er rettet mod enkelte brancher, fx indenlandsk persontransport, støtteordninger til landbruget, men også mere generelle initiativer, som kapitaltilskud til Vækstfonden, er placeret her.
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Tabel 2. Samlede udgifter til erhvervsfremme og støtte fordelt på områder,
2013
Grøn omstilling

Mia. kr.

Pct.

10,1

44

3,3

15

2,6

11

1,9

8

0,5

2

4,5

20

22,8

100

Ordninger rettet mod miljø, klima og natur. Fx ordninger, som
støtter innovation og udvikling i primært landbrug, samt økologitilskud, tilskud til miljøvenlig elproduktion samt lav afgift på
vedvarende energi.
Innovation og iværksætteri mv.
Ordninger med fokus på at styrke uddannelse, forskning, innovation samt iværksætteri generelt. Fx tværgående ordninger
på forskningsrammen (herunder Højteknologifonden) og lempelige skatteregler for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere.
Global markedsføring og internationale rammevilkår mv.
Ordninger rettet mod eksportfremme, turisme og skatteordninger begrundet i ensartet behandling mellem virksomheder i
Danmark og virksomheder i udlandet. Fx generel eksportfremme, VisitDenmark, proceslempelser og DIS-ordningen.
Kulturstøtte
Ordninger på kulturområdet med et kommercielt sigte. Fx filmtilskud, tilskud til udgivelse af dagblade og nulmoms på aviser.
Erhvervsrettet udviklingsbistand
Erhvervsrettede ordninger på udlandsrammen – dvs. Danida
Business Partnership og Danida Business Finance
Andre støtteordninger
Andre støtteordninger rettet mod enkelte brancher. Fx lempelig
beskatning af landbrugets produktionsjord, momsfritaget persontransport og BoligJobordningen.
I alt

Anm: Fordelingen på de forskellige områder er baseret på en konkret vurdering af, hvilken kategori der er mest dækkende. På grund af afrunding summer tallene ikke nødvendigvis. BoligJobordningen er opgjort efter tilbageløb og
adfærd.
Kilde: www.skm.dk, www.oes-cs.dk, oplysninger fra hhv. Finansministeriet og Skatteministeriet samt egne beregninger.

I figur 4 er ordningerne opdelt på henholdsvis hovedkategori og områder. Når udgifterne
til andre ordninger er næsten tre gange større end udgifterne til erhvervsordninger, skyldes det primært ordninger til grøn omstilling, eksempelvis tilskuddet til miljøvenlig elproduktion (PSO-tilskud) og støtte til biobrændsel.
Udgifterne til grøn omstilling under andre ordninger er større end den samlede udgift til
erhvervsordningerne og mere end dobbelt så stor som det næststørste område – andre
støtteordninger, som bl.a. dækker BoligJobordningen.
Innovation mv. under erhvervsordninger dækker udgifter til tilskud til forskning, innovation, iværksætteri mv. af mere generel karakter. Det er den største gruppe under erhvervsordningerne.
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Figur 4. Samlede udgifter til erhvervsfremme og støtte fordelt på hovedkategori
og områder, 2013
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Kilde: www.skm.dk, www.oes-cs.dk, oplysninger fra hhv. Finansministeriet og Skatteministeriet samt egne beregninger.

4. ERHVERVSORDNINGER
Erhvervsordningerne udgør i alt 6,7 mia. kr. i 2013. Erhvervsordninger er ordninger, der
har til formål at understøtte vækst, produktivitet og erhvervsudvikling. Det kan fx være til tag rettet mod at øge videnspredning, innovation og markedsmodning samt eksport- og
finansieringstiltag. Generelle kompensationsordninger, som tilskud til sygeforsikringer
mv., indgår også under erhvervsordninger.
Erhvervsordningerne dækker over ordninger, der både henvender sig til specifikke er hverv og erhverv mere generelt. Ordningerne er typisk udformet som tilskud eller lån til
virksomhederne og institutioner, der udvikler nye teknologier og løsninger, eller ord ninger, der har til formål at øge eksporten til nye markeder.
Finansierings- og låneordningerne er med til at sikre en fortsat udvikling og spredning af
teknologier og løsninger til gavn for de danske erhverv og samfundet. Investeringer i ud vikling af nye teknologier og løsninger er som regel forbundet med stor usikkerhed og
har ofte lange tilbagebetalingstider. Virksomhederne kan derfor afholde sig fra at foretage sådanne investeringer og i stedet vælge andre investeringer med højere sikkerhed og
lavere tilbagebetalingstid.
Eksportlån til nye markeder kan ligeledes være forbundet med for stor en risiko eller lig ge uden for de finansielle institutioners normale forretningsområde. Hertil kommer, at udvikling af teknologi og løsninger samt eksportfremme gavner andre dele af samfundet
end der, hvor udviklingen sker.
Udgifterne til erhvervsordningerne i 2012 og 2013 er vist i tabel 3. Ordninger rettet mod
grøn omstilling udgør i 2013 knapt en sjettedel af udgifterne med 1,1 mia. kr. (16 pct.).

9

Tabel 3. Erhvervsordninger fordelt på områder
Ordninger, der i 2013 overstiger 50 mio. kr., er medtaget i tabellen
2012

2013

Mio. kr.

Mio. kr.

937

1.067

Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling (EUDP)

361

360

Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren
(GUDP)

213

265

41

76

0

60

67

59

3.789

3.327

Forsøg og forskningsaktivitet

853

874

Forskere og nøglemedarbejdere

450

461

Højteknologifonden

627

432

Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter

335

325

Samarbejde om innovation og videnspredning

299

256

Medfinansiering af innovationsmiljøer

209

214

Samarbejde om kompetence

172

180

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter

150

154

Straksafskrivning af software

150

154

Markedsmodningsfonden (tidligere Fornyelsesfonden)

272

128

1.329

1.218

DIS-eksemption

650

666

Eksport- og investeringsfremme mv.

260

254

VisitDenmark

118

114

Tonnagebeskatning prisindeksering

100

103

1.073

1.040

600

615

Sygeforsikring for mindre private arbejdsgivere

42

101

Gunstige afskrivningsregler (investeringsvindue)

85

87

Sygeforsikring for selvstændige

42

68

Andelsselskaber

65

67

Strukturforanstaltninger mv. inden for fiskerisektoren

71

60

7.127

6.652

Grøn omstilling

Miljøøkonomisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP)
Grøn fødevaresektor som vækstmotor
Udvikling i primært jordbrug
Innovation og iværksætteri mv.

Global markedsføring og internationale rammevilkår mv.

Andre støtteordninger
Grundværdi, produktionsjord

I alt

Anm.: Fordelingen på de forskellige områder er baseret på en konkret vurdering af, hvilken kategori der er mest dæk kende. ”I alt” dækker over de samlede udgifter inden for hvert område og er altså ikke summen af de ordninger, som
er nævnt. Kun ordninger, der i 2013 overstiger et beløb på 50 mio. kr., er medtaget i tabellen. Ordninger, som betales af bidrag fra branchen (fx apotekerordningen samt produktions- og promillefondene), er ikke medtaget i tabellen.
At tallene ikke nødvendigvis summer skyldes afrunding.
Kilde: www.skm.dk, www.oes-cs.dk, oplysninger fra hhv. Finansministeriet og Skatteministeriet samt egne beregninger.

Innovation og iværksætteri mv. udgør med 3,3 mia. kr. (50 pct.) den største andel af erhvervsordningerne i 2013. Udgiften går bl.a. til øget skattefradrag for forsøgs- og forskningsomkostninger samt Højteknologifonden, Markedsmodningsfonden og Godkendte
Teknologiske Serviceinstitutter (GTS’er). Udgiften er samlet set faldet i 2013 med 0,5
mia. kr.
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Ordninger med fokus på global markedsføring og internationale rammevilkår mv. udgør
1,2 mia. kr. i 2013 (18 pct.). Heri indgår ordninger, der har til formål at bringe flere investeringer til Danmark, fremme danske produkter i udlandet samt fremme Danmark som
turistland. Udgiften er faldet i 2013.
Andre støtteordninger udgør 1,0 mia. kr. (16 pct.). Det dækker bl.a. over tilskud til forskellige forsikringsordninger, refinansiering af landbruget og produktions- og promilleafgiftsfondene mv. inden for fødevaresektoren. Denne udgift er også faldet i 2013.

5. ANDRE ORDNINGER
Andre ordninger udgør i alt 16,2 mia. kr. i 2013, jf. tabel 4. Det er ordninger, der har form
af støtte til erhverv, men med andre formål end erhvervsordningerne. Formålene med
ordningerne er fx støtte til vedvarende energi, miljøforanstaltninger, kulturstøtte og ulandsstøtte.
Andre ordninger dækker således ordninger, der tilgodeser miljøet og klimaet, og som
bl.a. er med til at sikre, at fremtidige generationer fortsat har energi til opvarmning af
huse, dyrkbare arealer mv.
Grøn omstilling udgør langt hovedparten med 9,0 mia. kr. – svarende til en andel på 56
pct., jf. tabel 4. Størstedelen af udgiften til grøn omstilling går til ordninger inden for energiområdet, herunder fritagelse for dele af energiafgiften på vedvarende energi samt tilskuddet til den miljøvenlige elproduktion (PSO-tilskud). Formålet omfatter også ordninger,
der relaterer sig til miljø inden for land- og skovbrug. Udgiften til grøn omstilling er i 2013
steget med 0,6 mia. kr.
Ordninger, der beskæftiger sig med global markedsføring og internationale rammevilkår
mv., udgør 1,4 mia. kr. (8 pct.). Udgiften går hovedsageligt til at lempe afgifter for erhvervet, særligt lempelse af energiafgiften til diverse processer.
Udgiften til andre ordninger omfatter også ordninger, der har til formål at støtte kultur.
Den største del heraf er støtte til trykte medier i form af hhv. tilskud til udgivelse af dagblade og til nulmoms på aviser. Støtten er med til at sikre en diversificering af den frie
presse. Ordningerne dækker også filmtilskud. Udgifterne til kulturordninger er på 1,9 mia.
kr. (12 pct.) og er steget i 2013.
Erhvervsrettet udviklingsbistand udgør 0,5 mia. kr. Det svarer til 3 pct. af andre ordninger.
Her er tale om erhvervsrettede ordninger på udlandsrammen – dvs. Danida Business
Partnership og Danida Business Finance.
Udgiften til andre støtteordninger svarer til en andel på 21 pct. (3,4 mia. kr.). Den største
ordning herunder er BoligJobordningen. Derudover indgår transport, fx momsfritagelse
for persontransport og fritagelse for energiafgifter for færgers brændstofforbrug, også i
kategorien. Den indeholder også registreringsafgiften på totalskadede biler. Samlet set
er der sket et fald i denne kategori, som skyldes en lidt mindre udgift til BoligJobordningen (fra 1,8 til 1,6 mia. kr.) og lukningen af hjemmeserviceordningen, som var en del af
saneringen af erhvervsstøtten.
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Tabel 4. Andre ordninger fordelt på områder
Ordninger, der i 2013 overstiger 50 mio. kr., er medtaget i tabellen
2012

2013

Mio. kr.

Mio. kr.

Grøn omstilling, inkl. PSO-tilskud

8.451

9.012

Vedvarende energi – biobrændsel

3.800

3.895

Afregning af elektricitet fra VE-anlæg, decentrale kraftvarmeværker mv. (PSO-tilskud)

2.142

2.164

Tilskud til miljøvenlig elproduktion (PSO-tilskud)

2.039

2.060

0

243

Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

53

118

Vedvarende energianlæg (vindmøller mv.)

97

99

Vedvarende energi til proces

Biogas (til transport og proces)

0

90

18

63

0

50

1.199

1.370

1.000

1.175

65

67

1.811

1.867

1.095

1.123

Dagblade

358

348

Tilskud til udvikling, produktion og formidling af spillefilm

166

175

481

487

Danida Business Finance

352

250

Danida Business Partnerships

129

237

3.596

3.418

Reserve til ekstensivt landbrug mv.
Reklameafgiftsloven
Global markedsføring og internationale rammevilkår mv.
Lempelse af energiafgift til div. processer
Spildevandsafgift
Kulturstøtte
Aviser og blade – nulmoms

Erhvervsrettet udviklingsbistand

Andre støtteordninger
BoligJobordningen

1.750

1.600

Færgers energiforbrug

600

615

Persontransport – momsfritagelse

500

513

Frikørselsordning for taxaer

230

236

Registreringsafgiften – totalskadede biler

170

174

Flys energiforbrug

110

113

Fondes bundfradrag
I alt

51

52

15.537

16.154

Anm: Fordelingen på de forskellige områder er baseret på en konkret vurdering af, hvilken kategori der er mest dækkende.
”I alt” dækker over de samlede udgifter inden for hvert formål og er altså ikke summen af de største ordninger, som er
nævnt. Kun ordninger, der overstiger et beløb på 50 mio. kr. i 2013, er medtaget i tabellen. At tallene ikke nødvendigvis summer skyldes afrunding. BoligJobordningen er opgjort efter tilbageløb og adfærd.
Kilde: www.skm.dk, www.oes-cs.dk, oplysninger fra hhv. Finansministeriet og Skatteministeriet samt egne beregninger.
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BILAGSTABEL 1. ERHVERVSFREMME OG STØTTE VIA FINANSLOVEN KATEGORISERET EFTER
MINISTEROMRÅDE (2011-2013)
Mio. kr.

2011

2012

2013

§ 06.11.01.30 Eksport- og investeringsfremme mv.

294,5

260,3

254,4

§ 06.32.05.12 Danida Business Partnerships

123,5

128,6

237,0

15,3

-0,2

-

Udenrigsministeriet

§ 06.32.05.15 Innovative partnerskaber
§ 06.32.05.18 Danida Business Finance
§ 06.41.02.10 Eksportstipendiater
1

§ 06.41.02.20 Innovationscentre

0,0

352,1

250,0

33,3

43,2

43,4

6,9

3,1

-

§ 06.41.03.10 Indsats for små og mellemstore virksomheder og innovative vækstvirksomheder og
iværksættere

20,8

23,6

24,2

§ 06.41.03.20 Eksportfremme

35,0

35,6

28,6

529,3

846,3

837,6

Udenrigsministeriet i alt
Finansministeriet

5,2

4,5

4,1

§ 07.12.05.78 IT for alle

§ 07.12.05.60 NemHandel

-3,9

0,3

-

Finansministeriet i alt

1,3

4,8

4,1

§ 08.11.79.44 Reserve til grønne maritime løsninger
og industriel symbiose

-

-

35,0

§ 08.21.23.10 LæsInd L1203 af 27. december 2003

0,6

0,6

-

256,2

271,5

128,2

Erhvervs- og Vækstministeriet

§ 08.32.04.10 Markedsmodningsfonden (tidligere
Fornyelsesfonden)
§ 08.32.07.10 Program for brugerdreven innovation

-4,6

-6,7

-

§ 08.32.08.20 Iværksætteri- og innovationsinitiativer

13,0

10,9

5,4

§ 08.32.08.25 Offentligt-privat samspil

0,6

-

-

§ 08.32.09.10 Driftstilskud til væksthusene

43,9

-

-

§ 08.32.09.25 Generelle aktiviteter rettet imod dansk
iværksætterkultur

-1,6

-0,1

-

§ 08.32.09.30 Nye iværksættere/væksthuse, kurser i
udvikling og vækst samt early warning for nye og
mindre virksomheder

0,0

28,9

4,7

-

-

14,4

21,1

25,1

14,8

-

13,0

1,0

§ 08.32.10.20 Reserve til fremme af dansk design

11,9

7,4

-

§ 08.32.10.25 International Design Week Denmark

6,0

0,8

-

§ 08.32.10.30 Tilskud til Dansk Arkitektur Center

1,1

1,1

1,1

§ 08.32.10.40 Fremme af erhvervsmæssige potentialer i arbejdskraftbesparende teknologi

0,0

1,0

-

§ 08.32.11.10 Styrket erhvervsmæssigt potentiale i
kultur- og oplevelsesøkonomien

0,1

1,8

-

§ 08.32.11.20 Center for Kultur og Oplevelsesøkonomi

0,0

0,0

2,4

§ 08.32.12.10 Renoveringspuljen, netto

0,0

-

-

§ 08.32.09.40 Grønt iværksætterhus
§ 08.32.10.10 Tilskud til Dansk Design Center
§ 08.32.10.15 Designprisen INDEX: Award
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BILAGSTABEL 1. ERHVERVSFREMME OG STØTTE VIA FINANSLOVEN KATEGORISERET EFTER
MINISTEROMRÅDE (2011-2013)
Mio. kr.

2011

2012

2013

77,5

65,7

14,4

Erhvervs- og Vækstministeriet fortsat
§ 08.32.14.10 Hjemmeservice2
§ 08.32.15.10 Grøn omstillingsfond

-

-

40,0

§ 08.33.15.10 Fund of funds, Kapitalindskud i
Vækstfonden

-91,0

-33,8

-

§ 08.33.15.20 Vækstlån

125,0

-

-

§ 08.33.15.25 Vækstkaution

239,6

77,1

23,6

25,4

25,8

10,0

§ 08.33.15.30 Tidlig idéfinansiering - proof of business
§ 08.33.15.35 Vestdansk Vækstkapital

-

-

-

§ 08.33.15.40 Kom-i-gang-lån (Lånegarantiordning)

-

5,3

-

§ 08.33.15.60 Grønne investeringslån
§ 08.33.16.25 Kautionsordning administreret af EKF
§ 08.33.16.70 Renteudligningsordning

50,0

-

-

-

-36,0

-29,0

-29,0

§ 08.33.16.80 Garantiordning for investeringer i
østlande

0,1

0,1

-

§ 08.33.16.85 Garantiordning for investeringer i
udviklingslande

-1,0

-0,9

-0,8

§ 08.33.19.45 Garantiordning for igangsættere mv.

0,0

0,0

-0,3

§ 08.33.20 Værftsstøtte

-0,3

-

-

§ 08.34.01.10 Markedsføring af Danmark

32,6

50,6

-

§ 08.34.01.20 Tilskud til markedsføringskonsortier
§ 08.34.02.10 VisitDenmark
§ 08.34.02.20 Globaliseringsmidler til VisitDenmark
og turismeinitiativer
§ 08.34.02.40 Videnscenter for kystturisme
§ 08.34.02.50 Turismepolitisk vækstplan
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-295,0

-

36,4

8,0

119,0

117,7

113,7

-

16,2

-

0,1

4,9

4,2

19,2

-0,1

-

§ 08.34.03.15 Danmarks deltagelse i verdensudstillinger

5,9

2,3

-

§ 08.35.01.10 Medfinansiering af EU's Regionalfond
og Socialfond3

43,1

30,9

-

§ 08.35.01.25 Videreudbetaling af tilskud fra Den
Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden før 2000 samt 2000-2006

1,0

-0,2

-

§ 08.35.01.30 Videreudbetaling af tilskud fra Den
Europæiske Fond for Regionaludvikling, programmer for perioden 2007-2013, netto

0,6

4,4

0,0

§ 08.35.01.35 Videreudbetaling af tilskud fra Den
Europæiske Socialfond, programmer for perioden
2007-2013, netto

0,0

4,3

0,0

§ 08.35.06.10 Regional erhvervsudvikling

-5,4

-0,1

-

§ 08.71.11.20 Hjemsendelse af søfarende

0,0

0,0

0,1

§ 08.71.11.22 Underhold og hjemrejse for efterladte
søfarende, lov nr. 189 af 2011

0,0

0,0

1,7

§ 08.71.11.40 Handelsflådens Velfærdsråd

1,5

-

-

BILAGSTABEL 1. ERHVERVSFREMME OG STØTTE VIA FINANSLOVEN KATEGORISERET EFTER
MINISTEROMRÅDE (2011-2013)
Mio. kr.

2011

2012

2013

1,9

1,2

1,2

612,1

784,1

393,8

19,5

21,2

-

Erhvervs- og Vækstministeriet fortsat
§ 08.71.15.50 Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester
Erhvervs- og Vækstministeriet i alt
Økonomi- og Indenrigsministeriet
§ 10.21.14.10 Tilskud til kommunal medfinansiering
af EU-projekter
§ 10.21.24.10 Tilskud til færgedrift

2,0

2,0

2,1

§ 10.21.24.20 Pulje til anskaffelsesudgifter

0,1

-

-

§ 10.21.24.30 Undersøgelse af fremtidig færgestruktur

0,1

-

-

§ 10.21.25. Pulje til medfinansiering af færgeinvesteringer i kommuner

-0,1

-

-

Økonomi- og Indenrigsministeriet i alt

21,6

23,2

2,1

31,1

39,1

42,2

-

9,9

8,0

§ 14.71.03.10 Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund

18,6

30,4

14,6

§ 14.71.03.20 Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og de små øsamfund, erhvervsstøtte

0,4

-0,4

7,0

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter i alt

50,1

79,0

71,8

-9,0

-12,5

-4,6

9,9

9,0

4,6

§ 16.45.01.10 Apotekerafgift

-55,6

-45,4

-62,5

§ 16.45.03.10 Apotekstilskud

55,7

49,0

62,5

1,0

0,1

0,0

-

-

0,0

§ 17.31.55.10 Sygeforsikring for selvstændige

25,8

42,3

68,1

§ 17.31.55.20 Sygeforsikring for mindre private
arbejdsgivere

115,5

42,1

100,9

Beskæftigelsesministeriet i alt

141,3

84,4

169,0

34,0

41,8

39,2

588,2

627,4

432,4

0,4

-

-

380,2

334,6

324,7

5,3

2,6

-

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
§ 14.71.01.10 Støtte til udvikling af landdistrikterne
under Landdistriktsprogrammet
§ 14.71.02.10 Støtte til udvikling af fiskeriområderne
under Fiskeriudviklingsprogrammet

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
§ 16.43.01.10 Rederbidrag
§ 16.43.01.20 Sygesikring af søfarende

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i alt
Beskæftigelsesministeriet
§ 17.21.14.10 Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning, netto

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse
§ 19.41.11.10 Det Strategiske Forskningsråd
§ 19.55.07.10 Højteknologifonden
§ 19.74.01.10 Internationale samarbejder mv.
§ 19.74.01.15 Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter
§ 19.74.01.35 Analyser og initiativområder mv.
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BILAGSTABEL 1. ERHVERVSFREMME OG STØTTE VIA FINANSLOVEN KATEGORISERET EFTER
MINISTEROMRÅDE (2011-2013)
Mio. kr.

2011

2012

2013

§ 19.74.01.50 Samarbejde om kompetence

149,2

172,0

179,6

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse fortsat
§ 19.74.01.63 Medfinansiering af innovationsmiljøer

179,3

209,4

214,4

§ 19.74.01.75 Samarbejde om innovation og videnspredning

315,3

299,0

255,5

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse i alt

1.651,9

1.686,8

1.445,8

4,9

4,9

2,5

Kulturministeriet
§ 21.11.45.20 Center for kultur- og oplevelsesøkonomi
§ 21.11.62.10 Dagbladsnævnet
§ 21.11.62.15 Blade og tidsskrifter
§ 21.11.62.20 Efterregulering af tilskud til blade og
tidsskrifter
§ 21.11.62.25 Dagblade

-55,7

-0,8

6,7

42,8

37,9

37,0

0,2

0,3

1,1

350,7

358,0

347,8

§ 21.11.62.30 Efterregulering af tilskud til dagblade

0,0

1,0

2,1

§ 21.11.62.35 Dagbladslignende publikationer

9,7

9,5

9,9

§ 21.11.62.40 Efterregulering af tilskud til dagbladslignende publikationer

0,2

0,0

0,6

§ 21.24.03.10 Tilskud til udvikling, produktion og
formidling af spillefilm

162,6

166,4

175,3

§ 21.24.03.20 Tilskud til udvikling, produktion og
formidling af kort- og dokumentarfilm

54,7

51,8

42,7

§ 21.24.03.30 Tilskud vedrørende talentudvikling

20,7

21,5

28,1

-25,0

-25,0

0,0

45,4

31,8

34,6

-

0,0

-5,7

§ 21.24.03.35 Licensmidler til filmproduktion, netto
§ 21.24.03.40 Andre formål
§ 21.24.03.50 Indtægter vedrørende uforbrugt usikkerhedsmargin mv.
§ 21.33.54.10 Tilskud til zoologiske anlæg

38,6

38,6

38,2

649,8

695,8

720,9

3,0

5,3

-

11,9

11,8

11,7

§ 23.23.11.30 Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder vedr. affald og genanvendelse

6,7

3,5

26,6

§ 23.24.31.10 Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler

13,0

8,7

2,0

§ 23.27.05 Ordninger for reduktion af partikeludslip

-4,8

0,4

-

§ 23.27.06.10 Virksomhedsordningen

45,4

5,8

-

§ 23.27.09.10 Partnerskaber

1,3

0,8

-

§ 23.27.09.20 Rådgivning, information og eksportfremme

0,1

1,5

-

-0,2

-0,1

-

Kulturministeriet i alt
Miljøministeriet
§ 23.21.01.80 Fremme af miljøeffektiv teknologi
§ 23.23.11.20 Miljømærkeordninger

§ 23.27.09.30 Indsats på vandområdet
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BILAGSTABEL 1. ERHVERVSFREMME OG STØTTE VIA FINANSLOVEN KATEGORISERET EFTER
MINISTEROMRÅDE (2011-2013)
Mio. kr.

2011

2012

2013

0,4

-0,7

-

25,7

21,8

20,3

-

-

6,8

0,5

4,1

18,7

-

41,4

76,2

§ 23.72.01.15 Naturforvaltning, landdistriktsprogrammet

1,6

5,2

14,2

§ 23.72.07.30 Ophør med vandløbsvedligehold

0,0

0,0

4,5

Miljøministeriet fortsat
§ 23.27.09.40 Indsats for miljø og sundhed
§ 23.27.09.50 Udvikling, test og demonstration af
nye miljøteknologier
§ 23.27.09.55 Tilskud til test, demonstration og
verifikation af vandteknologi
§ 23.27.09.60 Offentligt-private partnerskaber, miljøsamarbejde med højvækstlande og grøn markedsføring
§ 23.27.09.70 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP

§ 23.72.08.11 Vådområdeindsats, projektjord

28,0

19,5

12,2

§ 23.72.08.20 Ådale

0,0

1,4

3,8

§ 23.72.09.10 Lodsejererstatning

0,0

0,0

10,8

-

1,7

7,8

§ 23.72.11.10 Forundersøgelser og anlæg
§ 23.72.11.20 Køb og salg af projektjord

-

0,0

4,3

§ 23.72.11.30 Projektjord, driftsudgifter

-

0,0

7,7

43,5

-180,0

31,0

§ 23.73.12.20 Tilskud til skovbrugsforanstaltninger
§ 23.73.12.25 Bæredygtig skovdrift

-

-

4,5

§ 23.73.12.30 Sikring af skov

-

1,4

0,0

§ 23.73.12.40 Refusion fra EU

-17,7

75,0

-

0,0

-24,9

0,7

158,4

3,6

263,8

§ 24.21.01.43 Kompensationsordning vedrørende
GMO-afgrøder

0,6

0,0

0,1

§ 23.73.13.10 Tilskud til genplantning m.v.
Miljøministeriet i alt4
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

§ 24.21.02.20 Projektstøtte til udvikling af biavl

4,0

-

3,9

§ 24.21.02.35 Bevaringsarbejde med husdyr- og
plantegenetiske ressourcer

4,4

3,8

5,2

§ 24.22.15.10 Vikarordninger i jordbruget

8,6

-0,3

-1,1

-

-

-45,0

0,0

-

-

§ 24.23.03.10 Bevillingsreduktion i støtte til udvikling
af landdistrikterne (negativ budgetregulering)
§ 24.23.03.11 Nationale midler til landdistriktsprogrammet
§ 24.23.03.12 Udvikling i primært jordbrug

80,5

67,1

58,8

§ 24.23.03.13 Økologivisionen, investeringsstøtte

0,0

10,3

4,5

§ 24.23.03.15 Udvikling i forarbejdningssektoren

11,9

10,4

10,0

§ 24.23.03.17 Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter

25,9

52,6

37,1

§ 24.23.03.19 Etablering af biogasanlæg

16,7

131,5

-

4,9

4,6

5,1

§ 24.23.03.20 Tilskud til jordbrugere i ugunstigt
stillede områder
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BILAGSTABEL 1. ERHVERVSFREMME OG STØTTE VIA FINANSLOVEN KATEGORISERET EFTER
MINISTEROMRÅDE (2011-2013)
Mio. kr.

2011

2012

2013

§ 24.23.03.25 Fremme af tilpasning og udvikling af
landdistrikterne

-2,3

-0,3

-

§ 24.23.03.30 Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger

-8,7

52,8

118,3

3,6

1,5

-

-11,9

-1,3

-9,7

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
fortsat

§ 24.23.03.35 Vådområder og ådale, miljøvenlige
jordbrugsforanstaltninger
§ 24.23.03.36 Særlig indsats natur og miljø
§ 24.23.03.37 Miljø- og naturprojekter

14,4

8,0

15,1

§ 24.23.03.38 Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv5

0,0

0,4

23,9

§ 24.23.03.40 Plantegenetiske ressourcer

3,5

1,7

1,8

-6,8

-10,8

1,2

-

18,1

62,7

§ 24.23.03.55 Tilskud til jordfordelinger

-0,9

-0,9

-

§ 24.23.03.70 EU-medfinansiering mv.

0,0

0,0

-30,9

-2,1

-0,8

-

0,0

0,0

0,1

§ 24.23.03.45 Økologitilskud, herunder miljøbetinget
tilskud
§ 24.23.03.46 Reserve til ekstensivt landbrug mv.

§ 24.23.05.10 Investeringer i jordbrugsbedrifter
§ 24.23.05.61 Overtagne fordringer
§ 24.23.10.10 Grøn fødevaresektor som vækstmotor

-

-

60,0

§ 24.23.45.20 Indløsning af garanti til landbrug i
forbindelse med miljøinvesteringer

0,1

-

-

§ 24.24.05.10 Ydelsestilskud vedr. lån til yngre
jordbrugere

0,3

0,0

-

32,3

20,3

9,7

0,0

-

-

§ 24.24.44.12 Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld

-7,6

-8,5

-5,3

§ 24.24.44.20 Terminsrenter, afdrag og udtrækning
vedr. overtagne obligationer og forpligtelser

20,9

21,7

21,6

§ 24.24.44.23 Kursgevinst vedrørende udtrukne
obligationer

-0,1

-0,1

-0,1

7,6

8,5

5,3

§ 24.24.44.30 Salg af overtagne obligationer fra
landmænd

-4,2

-2,0

-2,7

§ 24.24.44.33 Kursgevinst ved salg eller overdragelse af obligationer

-0,3

-0,1

-0,1

§ 24.24.44.72 Dækning af udgifter vedr. refinansieringsordning for landbruget, (mellemregningskonto
med Finansministeriet)

20,9

16,7

15,1

232,8

206,4

232,8

10,0

10,0

10,0

0,2

2,3

8,3

§ 24.24.05.20 Indløsning af statsgaranti vedrørende
lån til yngre jordbrugere
§ 24.24.41.30 Statsgaranti for gældssanering til
jordbrugere, netto

§ 24.24.44.24 Opskrivning af indeksreguleret overtagen gæld

§ 24.24.51.10 Promilleafgiftsfonden for landbrug
(promillemidler)
§ 24.24.51.18 Fonden for økologisk landbrug
§ 24.24.51.19 Reserve til jordbrugsforanstaltninger
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BILAGSTABEL 1. ERHVERVSFREMME OG STØTTE VIA FINANSLOVEN KATEGORISERET EFTER
MINISTEROMRÅDE (2011-2013)
Mio. kr.

2011

2012

2013

-

-

5,0

7,2

7,2

7,2

-250,0

-250,0

-255,0

§ 24.24.60.10 Lån vedrørende jordbrugsmæssige
forhold6

-

-

-2,4

§ 24.24.60.20 Lån vedrørende fiskerimæssige forhold6

-

-

-86,8

§ 24.26.10.30 Indløsning af statsgaranti vedrørende
lån til yngre fiskere

-

0,0

0,1

0,1

0,1

-

§ 24.26.30.11 Strukturforanstaltninger mv. indenfor
fiskerisektoren

42,6

71,3

59,8

§ 24.32.01.20 Tilskud til TSE-overvågningsprogram
for får og geder

3,0

-

-

§ 24.32.14.10 Erstatning ved nedslagning af dyr og
andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger
m.m., netto

-2,7

0,8

0,0

214,5

213,2

265,0

§ 24.33.02.30 Forskningsprogram for økologisk
fødevareproduktion, FØJO III

0,0

0,3

-

§ 24.33.02.40 VMP III, forskningsprogram

0,0

0,0

-

§ 24.33.02.50 Madkulturen

8,9

25,9

15,3

§ 24.37.50.10 Det Internationale Havundersøgelsesråd og EUROFISH

6,1

6,2

6,5

§ 24.37.50.20 Regionalt rådgivende råd for Østersøen

0,2

0,2

0,2

489,1

698,7

630,6

-

-

2,5

387,8

360,7

360,4

§ 29.22.01.30 Fremme af nye energiteknologier

-

-

29,1

§ 29.22.01.40 Forskning, udvikling og demonstration
inden for energieffektiv transport

-

-

10,0

129,0

73,1

-

§ 29.24.06.10 Fremme af varmepumper

13,0

1,2

-

§ 29.24.07 Kampagne til fremme af energibesparelser i bygninger

-2,6

-

-

3,9

10,8

4,9

§ 29.24.10.10 Pulje til skrotningspræmie for oliefyr

121,3

-34,5

-

§ 29.24.11.10 Center for energibesparelse

125,7

53,8

-

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
fortsat
§ 24.24.51.40 Kartoffelafgiftsfonden
§ 24.24.51.50 Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og
gartneribruget
§ 24.24.51.65 Bidrag fra produktions- og promilleafgift fra sektoren

§ 24.26.10.50 Støtte til ophalingsspil for fiskeriet

§ 24.33.02.10 Udviklings- og forskningsaktiviteter
inden for fødevaresektoren

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i
alt
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
§ 29.21.01.70 ESCO-samarbejder
§ 29.22.01.10 Udbygning af dansk energiforskning
og –udvikling

§ 29.22.02.10 Green Labs DK

§ 29.24.08.10 Forsøgsordning for elbiler
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BILAGSTABEL 1. ERHVERVSFREMME OG STØTTE VIA FINANSLOVEN KATEGORISERET EFTER
MINISTEROMRÅDE (2011-2013)
Mio. kr.

2011

2012

2013

-

0,2

0,5

§ 29.24.16.10 Geotermi og store varmepumper

-

3,5

9,5

§ 29.24.18.10 Energieffektiviseringsindsats

-

-

33,4

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet fortsat
§ 29.24.15.10 Etablering af partnerskabssamarbejde
med kommuner

§ 29.24.19.10 Vedvarende energi til proces

-

-

242,5

§ 29.24.20.10 Industriel kraftvarme

-

-

30,0

§ 29.24.21.10 Biogas (til transport og proces)

-

-

90,0

36,9

48,5

40,4

0,0

0,9

-

109,4

86,7

-

§ 29.25.02.20 Tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgifter i visse virksomheder (aftaler om energieffektivisering)
§ 29.25.03.10 Tilskud til energibesparelser i erhvervsvirksomheder
§ 29.25.05.10 Elproduktionstilskud
§ 29.28.01.35 Innovation og produktivitet i byggeriet

7,3

2,5

-

931,4

611,8

858,2

Overgangsordning for støtte til vindmølleelektricitet
(PSO, omkostninger opkræves hos forbrugerne).

1.274,0

2.039,2

2.059,5

Afregning af elektricitet fra VE-anlæg, decentrale
kraftvarmeværker mv. (PSO, omkostninger opkræves hos forbrugerne)

1.524,0

2.142,5

2.163,9

Klima-, Energi- og Bygningsministeriet i alt
Øvrige ordninger

Afregning for opgradering af biogas (PSO, omkostninger opkræves hos forbrugerne)
Øvrige ordninger i alt

-

-

11,0

2.798,0

4.181,6

4.234,4

Erhvervsfremme og støtte via finansloven i alt

8.035,3

9.700,2

9.632,1

Anm: 2011 og 2012 er regnskabstal, mens 2013 er bevillinger. Tallene er afrundede. Administrationsudgifter er ikke
inkluderet for alle ordningerne.
1) Ordningen er overgået til Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelse. Der er afsat 24,6
mio. kr. årligt i 2013-2014 hertil.
2) Ordningen er lukket. Bevillingen i 2013 er afløb på den lukkede ordning.
3) Der ydes ikke mere statslig medfinansiering. Bevillingen i 2013 går udelukkende til administrative formål.
4) Den lave beløb i 2012 skyldes ekstraordinære annullationer.
5) Ordningen gennemføres ikke for 2013. Der arbejdes pt. på et aktstykke til en national støtteordning under de
minimis statsstøttereglerne. Bevillingen hertil forventes at være 4 mio. kr.
6) Overført fra Statens Administration i 2013.
Kilde: www.oes-cs.dk, oplysninger fra hhv. Finansministeriet og egne beregninger.
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BILAGSTABEL 2. ERHVERVSFREMME OG
STØTTE VIA SKATTESYSTEMET, OPGJORT EFTER TABT PROVENU METODEN (2011-2013)
Mio. kr.

2011

2012

2013

1.069

1.095

1.123

Momsområdet
Aviser og blade - nulmoms
Persontransport - momsfritagelse

457

500

513

1.526

1.595

1.635

3.771

3.800

3.895

879

1.000

1.175

Færgers energiforbrug

593

600

615

Flys energiforbrug (indenlandsk)

118

110

113

94

97

99

172

65

67

Momsområdet i alt
Energi- og miljøområdet
Vedvarende energi - biobrændsel
Lempelse af energiafgift til div. processer

Vedvarende energianlæg (vindmøller mv.)
Spildevandsafgift
Reklameafgiftsloven
Tilpasning af CO2-afgift til kvoteloven

0

0

50

34

35

36

Eldistributionsbidrag

49

35

36

NOX-afgift, bundfradrag

10

15

15

0

0

1

118

120

0

0

0

0

5.838

5.877

6.103

Svovlafgiften
Afskrivning på vindmøller
Procesafgift af el (opladning af elbiler)
Energi- og miljøområdet i alt
Branchestøtte
DIS-ordning for søfolk
Grundværdi, produktionsjord

674

650

666

1.101

600

615

Frikørselsordning for taxaer

275

230

236

Færdselsskadede biler (registreringsafgift)

319

170

174

Tonnagebeskatning

130

100

103

Andelsselskaber

45

65

67

Nedskrivning af husdyrbestand

60

20

21

Let øl mv.

7

7

7

Fiskere

3

3

3

Inflationsgaranti, skibe

3

3

3

Små bryggerier

3

3

3

Sø-fradrag

1

1

1

2.622

1.852

1.899

Forsøg- og forskningsaktivitet

840

853

874

Forskere og nøglemedarbejdere

419

450

461

Branchestøtte i alt
Forskning, udvikling og viden

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter
Etablerings- og iværksætterkontoordninger
Forskning, udvikling og viden i alt
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0

150

154

10

40

41

1.269

1.493

1.530

BILAGSTABEL 2. ERHVERVSFREMME OG
STØTTE VIA SKATTESYSTEMET, OPGJORT EFTER TABT PROVENU METODEN (2011-2013)
Mio. kr.

2011

2012

2013

336

150

154

0

85

87

22

22

23

Investeringsfremme
Straksafskrivning af software
Gunstige afskrivningsregler (investeringsvindue)
Goodwillhenstand ved løbende ydelser
Formuegoder

11

11

11

369

268

275

900

1.750

1.600

Fondes bundfradrag

35

51

52

Fondsbeskattede foreningers bundfradrag

33

36

37

Dagpenge og rejsegodtgørelser

16

17

17

Investeringsfremme i alt
Andre formål
BoligJobordningen

Fradrag for gaver til kulturinstitutioner

15

15

15

Afskrivning på kunstkøb

10

10

10

164

0

0

56

0

0

Gratisaktier
Aktieoptioner til medarbejdere
Individuel aktieløn

41

0

0

Andre formål i alt

1.269

1.879

1.732

12.894

12.964

13.174

Erhvervsfremme og støtte via skattesystemet i alt

Anm: Beløbene er de senest tilgængelige fra Skatteministeriet fremskrevet med udviklingen i BNP. Et mindre antal
ordninger er beregnet bagud i tid ligeledes på grundlag af udviklingen i BNP. Der opstår databrud ved genberegninger. Udviklingen i BNP i 2013 er fremskrevet med seneste skøn i Økonomisk Redegørelse, januar 2013. Da skønnet
kan ændre sig, vil skatteudgifterne ikke stemme helt overens med sidste års redegørelse. Enkelte ordninger er beregnet af Erhvervs- og Vækstministeriet. BoligJobordningen er opgjort efter tilbageløb og adfærd. Opgjort som umiddelbar provenuvirkning (dvs. før tilbageløb og adfærd) er skatteudgiften for de tre år hhv. 1.450, 2.750 og 2.550 mio.
kr. . Lønsumsafgiften er ikke modregnet i beregningen af skatteudgiften ved momsfritagelse/nulmoms.
Kilde: www.skm.dk, oplysninger fra Skatteministeriet og egne beregninger.
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BILAG 1. ERHVERVSFREMME OG
STØTTE VIA FINANSLOVEN
Nedenfor følger en beskrivelse af de erhvervsfremme- og støtteordninger, der er gældende i 2013. Det er kun ordninger, der er aktive i 2013, der er beskrevet.

UDENRIGSMINISTERIET
§ 06.11.01.30. Eksport- og Investeringsfremme mv.
Udenrigsministeriet varetager den statslige eksport-, internationaliserings- og investeringsfremmeindsats. Eksportrådet er således en del af Udenrigsministeriet på lige fod
med ministeriets øvrige hovedområder. Det sikrer synergi og omkostningseffektivitet i
varetagelsen af danske opgaver i udlandet. Eksportrådet har egen bestyrelse, som sikrer
et tæt samspil med dansk erhvervsliv og er rådgivende for handels- og investeringsministeren i alle spørgsmål vedrørende eksport-, internationaliserings- og investeringsfremme.
Eksportrådets arbejdsområde dækker bredt fra virksomhedsrelaterede opgaver over
handelspolitik til myndighedsvaretagelse. Eksportrådet er underlagt Lov om Udenrigstjenesten af 13. april 1983, Akt 121 12/1 2000 om etableringen af Danmarks Eksportråd,
samt Lov nr. 53 af 31/01/2001 om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke.
Eksportrådets strategiske prioriteter er fastlagt i "Værdi, vækst og viden for Danmark",
Eksportrådets strategi frem mod 2015. Der er i lyset af den økonomiske krise, de fortsatte globale forskydninger af vækstcentre og markeder mv. iværksat et arbejde med en
ny strategi for Udenrigsministeriets eksport- og investeringsfremme mv., som ventes
afsluttet medio 2013.
Eksportrådet udfører individuelle betalingsopgaver i overensstemmelse med ministeriets
betalingsbekendtgørelse og leverer en række generelle public service- og gratisydelser.
Gratisydelserne omfatter generel rådgivning til virksomhederne på op til 1 time og for
eksportteknisk rådgivning på op til 3 timer per år per virksomhed. Opgaverne løses alene,
hvis der er en klar dansk kommerciel interesse til stede. Invest in Denmark er Danmarks
nationale investeringsfremmeorganisation og står for den overordnede nationale koordinering og for markedsføring af danske spidskompetencer i udlandet.
Eksportrådet administrerer en række særlige programmer, der støtter danske virksomheder med at starte eksport og med at udvide aktiviteterne til nye markeder. Eksportrådet administrerer følgende særlige bevillinger: § 06.41.02.10 Eksportstipendiater, §
06.41.03.10 Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere og § 06.41.03.20 Eksportfremme.
De virksomhedsrelaterede opgaver og rådgivning, der indebærer brugerbetaling udføres
bl.a. på følgende områder: Corporate Social Responsibility, Global Public Affairs, Eksportteknisk rådgivning, Etablering i udlandet, Fjernelse/reduktion af handelsbarrierer,
Inkasso/gældsinddrivelse, Markeds- og konkurrentanalyse, Rekruttering, Kunde- og
Partnersøgning, Sourcing/outsourcing og Strategisk eksportrådgivning.
Støttemodtagere og støttens form
Eksportrådet udfører årligt ca. 3.000 individuelle betalingsopgaver for danske eksportvirksomheder og leverer en række generelle public service og gratisydelser til virksom-
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heder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner. I alt betjener
Eksportrådet årligt 5.500-6.000 virksomheder. De individuelle opgaver omfatter rådgivning om markedsvilkår, offentlige regler, konferencer, markedsanalyser mv. Hovedparten
af ydelserne er underlagt brugerbetaling (jf. Bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten, der dækker borgerservice, kommercielle opgaver og
andre opgaver), mens en anden mindre del er delvist eller helt dækket af statslige midler.
Eksportrådet har en selvfinansieringsgrad på godt 25 pct., hvilket medfører krav om en
relativ høj indtjening. Indtjeningsmålet var i 2012 105,9 mio. kr. og er for 2013 105,9 mio.
kr. Timetaksten for rådgivningsydelser, der er fastsat i overensstemmelse med gældende regler i Budgetvejledningen, var i 2012 915 kr. og er i 2013 925 kr. Timeprisen er baseret på de globale gennemsnitsomkostninger.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Eksportrådet har til formål at bidrage til vækst og beskæftigelse i Danmark ved årligt at
hjælpe danske virksomheder til mereksport og skabelse af arbejdspladser gennem tiltrækning af udenlandske investeringer. En mindre del af bevillingen har et erhvervsstøtteelementet, som består i, at virksomheder konkret kan få gratis ydelser ved en generel
rådgivning på op til 1 time og eksportteknisk rådgivning på op til 3 timer per år per virksomhed, hvis der er en klar dansk kommerciel interesse til stede.
Evaluering af ordningen
Der foretages ikke en egentlig evaluering af ordningen, men løbende værdi- og tilfredshedsmålinger samt jævnligt effektmålinger.
Andre oplysninger
Yderligere oplysninger kan ses på: www.eksportraadet.dk
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv.

§ 06.32.05.12. Danida Business Partnerships
Udenrigsministeriet varetager den danske udviklingsbistand, som Danida Business (DB)
Partnerships (tidligere Business-to-Business Program, Business-to-Business Miljø og
Programmet for Innovative Partnerskaber) er en del af.
DB Partnerships bevillingen anvendes til at fremme etablering af kommercielt orienterede partnerskaber mellem en virksomhed i Danmark og partnere i modtagerlandene
(det er som oftest virksomheder, men kan også være organisationer mv.) med henblik på
at skabe vækst og beskæftigelse i Danidas partnerlande. Støtten kan gives i to faser, der
normalt løber over en længere periode: Forberedelses- og Implementeringsfaserne. Der
kan maksimalt gives en samlet støtte på 5 mio. kr. i de to faser. Programmet blev lanceret medio 2011 og har derfor endnu ikke støttet et større antal partnerskaber. Erfaringer
fra de tidligere programmer viser, at såvel mindre som større virksomheder har interesse
i at indgå samarbejde med partnere i modtagerlandene.
DB Partnerships har fokus på at styrke udvikling af værdikæder inden for bl.a. fødevareproduktion samt regional markedsudvikling. Samtidig vil der blive givet prioritet til udvikling af innovative partnerskaber mellem virksomheder og eksempelvis civilsamfund eller
forskningsverdenen, der bl.a. kan bidrage til overførsel af grøn teknologi og kapacitetsopbygning. Endvidere støttes aktiviteter, der forbedrer det lokale arbejdsmiljø. Der vil
fortsat blive lagt vægt på at skabe synergi i forhold til sektorprogramindsatser.
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Partnerskaberne vurderes bl.a. ud fra fire udviklingskriterier: øget beskæftigelse, fremme
af virksomheders samfundsansvar (corporate social responsibility, CSR), øget konkurrenceevne samt forbedret miljø og arbejdsmiljø. Fordelingen af bevillingen på lande og
sektorer afhænger af efterspørgslen, dog med fokus på at hovedparten af bevillingen går
til partnerlande i Afrika.
Støttemodtagere og støttens form
Danske virksomheder i alle sektorer (undtaget virksomheder relateret til produktion af
alkohol, tobak og våben) kan som udgangspunkt indgå som partnere i DB Partnerships,
forudsat en række udvælgelseskriterier er opfyldt (kreditværdighed, egenkapital, profit og
størrelse) og såfremt den enkelte ambassade vurderer, at det pågældende samarbejde
vil have tilstrækkelig udviklingseffekt i modtagerlandet. Enkeltmandsvirksomheder kan
ikke indgå i programmet.
DB Partnerships refunderer mellem 50-75 pct. af de udgifter, som partnere måtte have i
forbindelse med at videregive træning, teknisk assistance, knowhow, CSR-indsatser mv.
til modtagerlandene, dog op til et givet udgiftsloft. Eksempelvis kan udgifter som diæter,
rejseudgifter, vaccinationer, lønninger mv. refunderes. Det er dog et krav, at udgifterne
er dokumenterede og er i overensstemmelse med det af ambassaden godkendte projektbudget. Derudover indgår der i programmet også i begrænset omfang mulighed for at
få støtte til køb af miljøforbedrende udstyr, udførelse af studier, strategiske CSRindsatser til gavn for de lokale medarbejdere og lokalsamfundet, miljøforbedringer i de
lokale virksomheder mv.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
DB Partnerships har som overordnet formål at forbedre fattige menneskers arbejds- og
levevilkår samt styrke lokale virksomheders konkurrenceevne gennem støtte til etablering og udvikling af partnerskaber med et kommercielt sigte. Dette formål søges primært
fremmet gennem støtte til partnerskaber mellem en virksomhed i Danmark og partnere i
modtagerlandene – som oftest er det virksomheder, men det kan også være organisationer mv. Danida’s støtte gives til partnerskabet og udbetales på refusionsbasis. I praksis
vil det ofte være den danske virksomhed, der modtager størstedelen af refusionen, idet
den danske partner vil være den trænende part.
Det bemærkes, at der i udvælgelsen af projekter lægges vægt på, at aktiviteterne ikke
ville blive gennemført, såfremt DB Partnerships ikke støtter dem. Ligeledes ophører
støtten, hvis en af parterne trækker sig ud af partnerskabet.
Evaluering af ordningen
Der er gennemført en metaevaluering af Danidas privatsektoraktiviteter i 2004. Evalueringen indeholder et afsnit om B2B i Sydafrika. Der er indtil videre foretaget interne reviews af B2B programmet i henholdsvis Vietnam, Nicaragua, Bolivia, Uganda, Mozambique, Sydafrika og Egypten. Endvidere blev der i 2008 gennemført et evalueringsstudie af
Programmet for Offentlig Private Partnerskaber, som var forgængeren til IPD Programmet.
Andre oplysninger
Ordningen indgår på ulandsrammen. Yderligere oplysninger kan ses på:
www.dbpartnerships.um.dk
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Erhvervsrettet udviklingsbistand
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§ 06.32.05.18. Danida Business Finance
Udenrigsministeriet varetager den danske udviklingsbistand, som Danida Business (DB)
Finance er en del af. DB Finance erstattede i medio 2011 den tidligere Ordning for Blandede Kreditter. Formålet med DB Finance er at sikre finansiering af større primært offentlige, infrastrukturprojekter, som ikke kan finansieres på markedsvilkår, for derigennem at skabe bedre rammer for bæredygtig økonomisk vækst og beskæftigelse i udviklingslande. Partnerlande og øvrige lande i Afrika og projekter inden for klimavenlig og
renere teknologi prioriteres. Endvidere søges at opnå synergi med sektorprogramindsatser og andre udviklingsprioriteter. Med henblik på at lette adgangen til finansiering af
små og mellemstore virksomheder i partnerlandene kan ordningen ligeledes støtte små
industriprojekter. Ordningen har et bundet og et ubundet vindue. Under den bundne
ordning, hvor alene danske leverancer kan finansieres, er det et krav, at modtagerlandet
har et BNI per capita på maksimalt 80 pct. af den af OECD fastsatte grænse for lande,
der må modtage bundne blandede kreditter. Grænsen er p.t. USD 3.180 (2011/2012).
Den ubundne ordning kan udelukkende finde anvendelse i partnerlandene.
Støttemodtagere og støttens form
Støttemodtagerne er primært offentlige institutioner i udviklingslandet. De er modtagerne
af finansieringen. Lån, der bliver brugt til køb af udstyrsleverancer, bliver garanteret af en
bank eller modtagerlandets finansministerium, og låneaftalen indgås og administreres af
en dansk bank. Lånet har en 10 års løbetid, hvor renter, eksportkreditpræmie og andre
finansielle omkostninger finansieres med bistandsmidler. Ydermere støttes kapacitetsopbygning af den lokale bygherre. Støtten ydes i henhold til OECD’s regler for officielt
støttede eksportkreditter, hvor minimums subsidiekravene for LIC og LDC lande er hhv.
35 pct. og 50 pct. Såfremt renteudgifter og garantipræmie alene ikke udgør det påkrævede subsidieniveau, ydes i tillæg et kontant gaveelement, der reducerer hovedstolen på
lånet.
Udover til finansiering af lån anvendes bevillingerne til hensættelse af risikopræmier,
teknisk assistance, forundersøgelsesstudier mv. Udgifterne i forbindelse med DB Finance afholdes på udbetalingstidspunktet.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Danida Business Finance har til formål at bekæmpe fattigdom i udviklingslande gennem
finansiering af projekter til forbedring af levevilkårene for befolkningen. Projekter under
den bundne ordning bliver udbudt til danske virksomheder og under den ubundne ordning bliver projekterne udbudt til virksomheder i OECD lande. Endvidere varetages lånene af danske banker.
Evaluering af ordningen
Der er gennemført evalueringer af ordningen i 1997, 1998, 2001 samt en meta-evaluering af erhvervsbistanden i 2004. Der er desuden foretaget interne reviews løbende i
henholdsvis Vietnam og Kina samt for faciliteten for små industriprojekter. Endvidere
blev der foretaget en evaluering af regler og retningslinjer for ordningen i 2007.
Andre oplysninger
Ordningen indgår på ulandsrammen. Yderligere oplysninger kan ses på:
http://um.dk/en/danida-en/activities/business/finance/
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Erhvervsrettet udviklingsbistand
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§ 06.41.02.10. Eksportstipendiater
Eksportstipendiatbevillingen finansierer Danmarks ca. 20 handelskontorer, der er placeret på verdens væsentligste eksportmarkeder, herunder fx Dubai, Istanbul, Skt. Petersborg, Sydney og Bangalore. Handelskontorerne er drevet af udsendte eksportfremmemedarbejdere, der primært er rekrutteret fra danske eksportvirksomheder. Herudover er
der bl.a. beskæftiget et antal lokale eksportrådgivere på kontorerne. Eksportstipendiatbevillingen finansierer også analyser og aktiviteter vedrørende internationalisering og globalisering samt andre infrastrukturelle initiativer vedr. eksporten, herunder
planlægning og gennemførelse af eksportfremmearrangementer. Der tilbydes endvidere
virksomhederne inkubatorfaciliteter på en del af handelskontorerne.
Støttemodtagere og støttens form
Eksportrådet udfører samlet årligt ca. 3.000 individuelle betalingsopgaver for danske
eksportvirksomheder og leverer en række generelle public service gratisydelser til virksomheder, selvejende institutioner, ministerier og andre offentlige institutioner. I alt betjener Eksportrådet årligt 5.500-6.000 virksomheder. Jf. Bekendtgørelse om betaling for
tjenestehandlinger i udenrigstjenesten var brugerbetalingen for individuelt løste eksportfremmeopgaver i 2012 på 915 kr. og er i 2013 på 925 kr. Timeprisen er baseret på de
globale gennemsnitsomkostninger.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Eksportstipendiaterne har primært til formål at fremme danske virksomheders internationalisering i form af bistand til tilvejebringelse af markeds- og konkurrenceoplysninger,
afsætning, partnersøgning, etablering, sourcing, mv. En mindre del af bevillingen har et
erhvervsstøtteelement, som består i, at virksomheder konkret kan få gratis ydelser ved
en generel rådgivning på op til 1 time og tekniske eksportråd på op til 3 timer per år per
virksomhed, hvis der er en klar dansk kommerciel interesse til stede.
Evaluering af ordningen
Der er senest udarbejdet en evaluering af ordningen i 1999.
Andre oplysninger
Yderligere oplysninger kan ses på:
www.eksportraadet.dk
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv.

§ 06.41.02.20. Innovationscentre
Bevillingen går til drift af tre innovationscentre i globalt førende forsknings- og innovationsmiljøer i udlandet. De tre innovationscentre er placeret i henholdsvis Silicon Valley
(etableret i juni 2006), Shanghai (etableret i september 2007) og München (etableret i
juni 2008). I 2013 etableres yderligere tre centre i Brasilien, Indien og Sydkorea. Innovationscentrene er etableret i samarbejde med Ministeriet for Forskning, Innovation og
Videregående Uddannelser, og udgifter til de i alt 6 centre dækkes i 2013 af Ministeriet
for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelsers bevillinger. Innovationscentrene har til formål at styrke dansk forskning og innovation samt markedsføre Danmark
som et førende vidensamfund. Innovationscentrene bistår dansk erhvervsliv med adgang
til udenlandsk viden, teknologi, netværk og markeder. Endvidere er der i samarbejde
med Erhvervs- og Vækstministeriet i 2011 oprettet et innovationscenter i Hongkong
finansieret af HOGM-midler for 2011 og 2012. Med udløb i 2013 af den midlertidige
finansiering nedlægges centret.
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Støttemodtagere og støttens form
Bevillingen under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser går
til etablering og drift af de 6 innovationscentre. Indtjening fra centrenes betalingsbelagte
ydelser bidrager også til centrenes driftsudgifter.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Innovationscentrene har til formål at bidrage til øget innovation i dansk forsknings- og
erhvervsliv og herigennem bidrage til øget eksport af vidensbaserede produkter og ydelser. Innovationscentrene har ligeledes til opgave at markedsføre Danmark som et førende vidensamfund, herunder med henblik på at fremme udenlandske investeringer i
Danmark. Innovationscentrene udfører betalingsbelagte opgaver for danske virksomheder, organisationer o.lign. Opgaverne omfatter udvikling af forretningsmodeller, teknologi
scouting, match-making, rådgivning vedr. tilvejebringelse af risikovillig kapital mv.
Erhvervsstøtteelementet består i, at danske virksomheder opnår en økonomisk fordel i
form af innovationscentrenes rådgivning og produkter, der ikke betales fuldt ud for på
markedsvilkår.
Evaluering af ordningen
Der er gennemført en ekstern evaluering af innovationscentrene i august 2010.
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv.

§ 06.41.03.10. Indsats for små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og iværksættere
Bevillingen finansierer Eksportrådets særlige indsats målrettet iværksættere samt småog mellemstore virksomheder og skal skabe grundlag for at realisere disse virksomheders uudnyttede eksportpotentiale, samt styrke deres muligheder for innovation og internationalisering. Indsatsen til internationalisering har særligt fokus på at skabe mereksport for virksomheder med stort vækstpotentiale og omfatter bl.a. rådgivning af og sparring med virksomhederne i forbindelse med fastlæggelse af internationaliseringsstrategi,
samt konkret bistand ude på markederne bl.a. til markedsundersøgelser, afsætning,
etablering og identifikation af samarbejdspartnere mv.
Støttemodtagere og støttens form
Programmerne under denne bevilling omfatter Eksportsparring, Eksportstart, Vitusprogrammerne og Innovationspakker. Støtten gives indirekte til virksomhederne i form af
rådgivning og konkret bistand ude på markederne til reduceret pris. Støtteberettigede
virksomheder skal have en omsætning på mindre end 100 mio. kr. og færre end 150
ansatte. I forhold til EU’s SMV-definition på 250 ansatte og 50 mio. EUR i omsætning er
der således fra dansk side fokus på de mindre virksomheder. Samlet set hjælper programmerne hvert år mellem 600 og 800 SMV-virksomheder og iværksættere til øget
internationalisering og mereksport.
Støtten under programmet er underlagt EU’s statsstøtteregler.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Ordningens formål er at fremme internationalisering af små og mellemstore virksomheder, innovative vækstvirksomheder og vækstiværksættere.
Erhvervsstøtteelementet består i, at private virksomheder får adgang til rådgivning og
andre ydelser, som de ikke selv fuldt ud skal finansiere.
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Evaluering af ordningen
I 2007 gennemførtes en effektmåling af Eksportforberedelses-programmet, herunder
BornGlobal og Born Creative gennem ekstern og uafhængig virksomhed (DAMVAD).
Der foretages også løbende tilfredsheds- og værdimålinger af de enkelte programmer.
Andre oplysninger
Yderligere oplysninger kan ses på: www.um.dk/da/eksportraadet
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv.

§ 06.41.03.20. Eksportfremme
Bevillingen går til fælles eksportfremstød, der omfatter en række initiativer til at fremme
dansk erhvervslivs internationalisering og globalisering. Fremstødene gennemføres i
offentlige-private partnerskaber, og de skal omfatte en fælles indsats på markeder af
særlig interesse for dansk erhvervsliv. Indsatsen skal have nyhedsværdi og være rettet
mod en veldefineret gruppe af virksomheder på det udenlandske marked. Ordningen
består af to moduler for hhv. gennemførelse af eksportfremstød og delegationsbesøg til
Danmark.
Der gennemføres gennemsnitligt ca. 100 fremstød årligt med deltagelse af ca. 1200
virksomheder, heraf ca. 60 pct. SMV’er. Nogle af de fælles eksportfremstød gennemføres som officielle erhvervsfremstød, hvor et medlem af kongefamilien eller regeringen
står i spidsen for fremstødet.
Støttemodtagere og støttens form
Støtten ydes til medfinansiering af fælles eksportfremstød for grupper af mindst fem
virksomheder. Afhængig af fremstødets karakter er medfinansieringen underlagt et loft.
Medfinansieringen er på op til 50 pct. af fællesudgifterne til messestand, fælles markedsføring o. lign. og betyder, at virksomheder kan deltage i et fælles eksportfremstød til en
lavere deltagerpris.
For at fremme deltagelse af små og mellemstore virksomheder (SMVer) er medfinansieringen betinget af, at mindst 25 pct. af virksomhederne i et fremstød er SMVer. Udbetalingen under de enkelte programmer er underlagt EU’s statsstøtteregler.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Formålet med fælles eksportfremstød er at skabe kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere på eksportmarkederne og give de deltagende virksomheder større viden
om markeds- og forretningsvilkår. Erhvervsstøtteelementet består i, at private virksomheder får adgang til de fælles eksportfremstød, som de ikke selv fuldt ud skal finansiere.
Evaluering af ordningen
Der er udført effektmålinger i 2008, 2010 og 2012 af ordningen gennem en ekstern og
uafhængig virksomhed (DAMVAD). Desuden måles løbende tilfredsheden blandt de
virksomheder, som deltager i fælles eksportfremstød.
Andre oplysninger
Yderligere oplysninger kan ses på: www.um.dk/da/eksportraadet
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv.
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FINANSMINISTERIET
§ 07.12.05.60. NemHandel
Bevillingen anvendes til udvikling og drift af NemHandel infrastrukturen, som gør det
muligt for virksomheder at sende elektroniske fakturaer direkte til myndighedernes og
offentlige institutioners økonomisystemer gratis - enten ved integration i virksomhedernes økonomisystemer, anvendelse af en gratis softwareklient eller anvendelse af en
fakturablanket.
Der afsættes 4,1 mio. kr. i 2013, og 4,1 mio. kr. årligt i 2014 og 2015 samt 4,0 mio i 2016
til NemHandel.
Støttemodtagere og støttens form
Bevillingen anvendes af Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet til udvikling og
drift af NemHandel infrastrukturen.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Brugen af NemHandel er med til at sænke virksomhedernes administrative omkostninger.
Ordningen gør det nemt for selv helt små virksomheder at sende dokumenter til det offentlige. Erhvervsstøtteelementet består i, at virksomheder gratis får adgang til en it-infrastruktur, som de ellers selv skulle have finansieret udviklingen af eller købt på markedsvilkår.
Evaluering af ordningen
De danske erfaringer med NemHandel spiller en væsentlig rolle i EU-projektet PEPPOL,
som har etableret en lignende fælles infrastruktur til e-handel på tværs af EU-landene, jf.
It- og telepolitisk redegørelse 2010.
Andre oplysninger
En nærmere beskrivelse af Nemhandel, og de fordele virksomhederne kan opnå, findes
på: www.nemhandel.dk
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Andre støtteordninger

ERHVERVS- og VÆKSTMINISTERIET
§ 08.11.79.44 Reserve til grønne maritime løsninger og industriel
symbiose
1) Grønne maritime løsninger

Der blev i forbindelse med finansloven for 2013 afsat 20 mio. kr. til en grøn maritim omstillingspulje. Puljen understøtter demonstration af nye grønne maritime løsninger. Tilskud fra puljen kan dække meromkostninger forbundet med at investere i ressourceeffektive løsninger.

Støttemodtagere og støttens form
Ansøgere skal leve op til de kriterier der er beskrevet i Bekendtgørelse om Maritim Omstillingspulje (BEK nr. 142 af 12/02/2013) kapitel 2, § 8 og § 9 for at blive taget i betragtning til at modtage støtte fra puljen. Der kan ydes tilskud til delvis dækning af meromkostninger forbundet med at investere i ressouceeffektive løsninger sammenlignet med
almindeligt udbredte løsninger på området. Støttens omfang er udmålt efter virksomhe-
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dens størrelse og baseret på Kommissionens Gruppefritagelsesordning (forordning nr.
800/2008).
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Den maritime omstillingspulje har til formål at fremme ressourceeffektive grønne maritime løsninger inden for områder, hvor der vurderes at være et betydeligt beskæftigelsespotentiale. Der kan ydes tilskud til demonstrationsprojekter, der har til formål at udvikle eller demonstrere nye maritime løsninger inden for følgende områder:
1)

Skibsbygning i nye letvægtsmaterialer

2)

Miljø- og klimamodernisering af eksisterende skibe

3)

Anvendelse af alternative drivmidler til skibe

Puljen skal tilskynde virksomhederne til at satse på miljøvenlige og ressourceeffektive
løsninger.
Andre oplysninger
Første ansøgningsrunde er gennemført i april 2013. Der gives tilsagn om støtte til de
første projekter medio 2013. Søfartsstyrelsen forventer, at endnu en ansøgningsrunde vil
finde sted i efteråret 2013.
Evaluering af ordningen
Erfaringerne fra første ansøgningsrunde har vist, at der er stor interesse blandt relevante
aktører for puljen. Idet de første midler endnu ikke er uddelt, er det for tidligt at evaluere
arbejdet.
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Grøn omstilling

2) Industriel symbiose

Ordningen Grøn Industrisymbiose vedrører udbredelsen af industrielle symbioser med
det formål at forbedre danske virksomheders konkurrenceevne og mindske miljøbelastningen gennem reduceret forbrug af naturens ressourcer. En industriel symbiose er et
kommercielt samarbejde, hvor en eller flere virksomheders restprodukter så som affald,
spildevand eller overskudsvarme genanvendes som input i en anden virksomheds produktionsproces. Herved spares der penge på bortskaffelse af affald hos én virksomhed
samt på indkøb af dyrere nye råvarer hos en anden virksomhed. Erfaringerne viser, at
der er store besparelsespotentialer og miljømæssige gevinster at hente, hvis flere virksomheder hjælpes i gang. Til dette formål er nedsat en task force, der tilbyder virksomheder et gratis ”ressourcetjek” og på den baggrund identificerer perspektivrige industrisymbioser mellem virksomheder, der kan afsætte og modtage hinandens restprodukter.
Virksomheder, der er blevet matchet og vejledt af task forcen kan søge om tilskud til
yderligere rådgivning.
Grøn Industrisymbiose er en del af aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om ”Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013”. Der
er afsat 10 mio. kr. i 2013 til initiativet.
Støttemodtagere og støttens form
De 10 mio. kr., der er afsat til initiativet, administreres af Erhvervsstyrelsen. Heraf gives
tilskud til de 5 regioner til indkøb af teknisk faglige konsulenter, der skal udgøre task for-
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cen. Regionerne medfinansierer med årsværk hos relevante regionale erhvervsudviklingsaktører.
Hertil kommer en tilskudspulje, som er målrettet virksomheder, der har gennemgået forløb hos task forcen og har behov for at tilkøbe yderligere ekstern teknisk, juridisk eller
finansiel rådgivning med henblik på etablering af symbiosepartnerskaber. Midlerne udmøntes løbende i 2013.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Indsatsen omkring Grøn Industrisymbiose har til formål bl.a. at danne en række konkrete
partnerskaber mellem virksomheder, der ønsker at indgå i industriel symbiose. Industrisymbioser er en måde at ruste danske virksomheder til fremtidens ressourceknappe
økonomi dels ved at udnytte værdien i overskydende ressourcer, dels ved at supplere
forsyning af råvarer med billigere restprodukter fra andre virksomheder.
Evaluering af ordningen
Effekterne af initiativet monitoreres og vurderes løbende på virksomhedsniveau. Initiativets direkte output måles i form af antallet af virksomheder, som har modtaget vejledning
fra task forcen, antallet af ”match” mellem virksomheder, der ønsker at danne industrisymbioser, samt antal tilsagn til tilskud til rådgivning. Effekter i form af reducerede produktionsomkostninger vurderes løbende.
Andre oplysninger
Tilskudsordningen til virksomheder er ikke notificeret ved Europa-Kommissionen. Tilskuddet til virksomheder gives under reglerne for de minimis.
Yderligere oplysninger kan ses på: www.groenomstilling.dk
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Grøn omstilling

§ 08.32.04.10 Markedsmodningsfonden
Markedsmodningsfonden har til formål at fremme vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder. Markedsmodningsfonden skal sikre,
at flere innovative produkter og serviceydelser kommer fra en udviklings- og demonstrationsfase ud på markedet til gavn for vækst og jobskabelse i Danmark. Fonden vil gøre
dette ved at fokusere på markedsbarrierer fra såvel udbuds- som efterspørgselssiden.
Etablering af Markedsmodningsfonden blev besluttet med aftalen mellem regeringen,
Venstre og Konservative om ”Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og
vækstskabende initiativer samt digitalisering” (oktober 2012). På FL14 er der afsat 135
mio. kr. årligt til fonden i perioden fra 2013-2015.
Markedsmodningsfonden er en omlægning og fokusering af Fonden til grøn omstilling og
erhvervsmæssig fornyelse (Fornyelsesfonden). Fornyelsesfonden støttede i perioden
2010-2012 innovation og markedsmodning på det grønne område og velfærdsområdet
samt erhvervsmæssig omstilling i hårdt ramte geografiske områder. Omlægningen sker
bl.a. som led i en effektivisering af det danske innovationssystem i forlængelse af regeringens innovationsstrategi: Danmark løsningernes land (december 2012).
Støttemodtagere og støttens form
Markedsmodningsfonden kan støtte tre forskellige former for markedsmodning:
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1)

Markedsmodning af virksomheders innovative kommercielle produkter og serviceydelser, der har en høj nyhedsværdi i forhold til eksisterende løsninger på
det globale marked.

2)

Markedsmodning baseret på innovationsfremmende offentlig efterspørgsel.
Gennem anvendelse af innovative udbuds- og samarbejdsformer kan offentlige
institutioner skabe rum til innovation og vækst i private virksomheder.

3)

Fondens midler kan også anvendes til markedsmodning gennem etablering eller deltagelse i partnerskaber, foreninger mv., der fremmer fondens formål.

Der kan gives tilsagn om støtte til såvel offentlige som private aktører. Støtten gives som
tilskud eller garanti. Tildeling af tilskud og garanti kræver medfinansiering.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Markedsmodningsfonden har til formål at fremme vækst, beskæftigelse og eksport, herunder særligt i små og mellemstore virksomheder.
Evaluering af ordningen
Markedsmodningsfonden stiller – ligesom det var tilfældet under Fornyelsesfonden - krav
til, at alle projekter, der modtager støtte, skal opstille effektmål opgjort på vækst, beskæftigelse og eksport inden for projektperioden og i et femårigt perspektiv. Projekterne i
Markedsmodningsfonden varer typisk 2-3 år, og det er forventningen, at effekterne først
slår igennem i slutningen eller efter afslutningen af projekterne.
Deloitte gennemførte i foråret 2012 en midtvejsevaluering af Fornyelsesfonden. Midtvejsevalueringen konkluderer, at Fornyelsesfondens indsats tegner til at blive en god samfundsmæssig investering. Således vurderer Deloitte, at en 5-10-dobling af de investerede midler er et realistisk samfundsmæssigt afkast over en femårig periode. Markedsmodningsfonden vil bygge videre på de gode erfaringer fra Fornyelsesfondens hidtidige
markedsmodningsindsats og videreføre de igangværende aktiviteter. Markedsmodningsfonden vil gennemføre en midtvejsevaluering – formentlig i 2014.
Andre oplysninger
Fonden er bundet af UMTS-aftalen (2013-2015) mellem regeringen, Venstre og Det
Konservative Folkeparti
Tilskudsordningen er ikke notificeret ved Europa-kommissionen. Der foretages en statsstøttevurdering af de enkelte projekter.
Yderligere oplysninger kan ses på: www.markedsmodningsfonden.dk
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Innovation og iværksætteri mv.

§ 08.32.08.20 Iværksætteri- og innovationsinitiativer
Ordningens formål er at støtte initiativer, der kan fremme erhvervsudviklingen samt at
gennemføre udredningsprojekter og analyser vedrørende erhvervslivets vækstvilkår,
herunder det årlige Iværksætterindeks og evalueringer af den konkrete indsats på området for iværksætteri og innovation. Kontoen omfatter endvidere tilskud til aktiviteter vedrørende nye og mindre virksomheder samt tilskud til foreninger mv. der fremmer iværksætterkulturen. Eksempler er støtte til analyse af holdninger til iværksættere og udarbej-

34

delse af en ”Innovation Monitor” i Østersøregionen. Lovgrundlaget for ordningens aktiviteter er L 602 24/6 2005 om erhvervsfremme.
Ordningen har til og med 2011 været opført på to ordninger, § 08.33.01.20 Generelle aktiviteter for iværksættere og mindre virksomheder samt § 08.33.01.54 Erhvervsudvikling
og innovation mv., som nu er slået sammen.
Støttemodtagere og støttens form
Målgruppen for tilskud er organisationer, foreninger, institutioner og lignende. Der ydes
ikke tilskud til private virksomheder eller personer. Støtten gives som projekttilskud. Ordningen anvendes også til køb af ydelser, fx. undersøgelser, der udføres af private leverandører, fx. konsulentfirmaer. De gennemførte projekter skal være til rådighed for alle
interesserede.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Formålet med ordningen er at skabe gode rammevilkår for nye og mindre virksomheder.
Erhvervsstøtteelementet er indirekte gennem forbedringer af rammevilkårene, og der
sker således ikke en støtte af specifikke virksomheder.
Evaluering af ordningen
Der er ikke gennemført en samlet effektmåling eller evaluering for initiativerne støttet
under ordningen, da der er tale om mindre og mangeartede initiativer, men effekten af
den samlede indsats bliver løbende monitoreret i det årlige Iværksætterindeks og via
Markedsmodningsfondens generelle evalueringer.
Andre oplysninger
Ordningen indgår på forskningsrammen.
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Innovation og iværksætteri mv.

§ 08.32.09.30. Nye iværksættere/væksthuse, kurser i udvikling og
vækst mv.
Ordningen blev oprettet på finansloven for 2007 som følge af Aftale om udmøntning af
globaliseringspuljen. Lovgrundlaget for kontoen er L 602 24/06 2005 om erhvervsfremme.
Den 1. januar 2007 erstattedes de daværende erhvervsservicecentre med fem Væksthuse - et i hver region.
Ordningen bruges primært til at styrke kvaliteten og kompetencerne i Væksthusenes
indsats over for nye og mindre virksomheder med vækstpotentiale. Det sker dels gennem støtte til backoffice funktioner (som fx fælles hjemmeside, CRM-system mv.), der
sikrer en professionel styring, effektmåling, branding og koordinering på tværs af husene
og dels gennem udvikling og udbud af tilbud til nye og mindre virksomheder med vækstpotentiale.
Væksthusene tilbyder målrettet vejledning til nye og mindre virksomheder med vækstambitioner, fx ambitioner om at opdyrke nye markeder, udvikle nye innovative produkter
eller ansætte flere medarbejdere.
Væksthusene udbyder endvidere en række nationale tilbud, som fx Early Warning-ordningen, der hjælper kriseramte virksomheder, enten med at komme på ret kurs igen eller
med at lukke virksomheden inden gælden bliver unødig stor. Et andet eksempel er IPRintropakken, der tilbyder faglig vejledning om virksomheders immaterielle rettigheder hos
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en IPR-coach i Væksthusene, økonomisk støtte (50 pct.) til en IPR-forundersøgelse
samt en gratis indledende snak med en privat IPR-rådgiver.
Derudover går bevillingen til internetportalen Vækstguiden.dk, der giver virksomheder
hurtigt overblik over offentlige tilbud om støtte til vækst og udvikling.
Støttemodtagere og støttens form
Støtten gives som projekttilskud og udmøntes via Væksthusene.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Støtteelementet består i gratis rådgivning af virksomheder og medfinansiering af forundersøgelser fx vedrørende immaterielle rettigheder.
Evaluering af ordningen
Effekten af Væksthusenes ydelse til virksomhederne monitoreres løbende og opgøres
samlet én gang om året. Hvor godt Væksthusenes vejledte virksomheder klarer sig, opgøres med mål for fx omsætning samt eksport – og i forhold til kontrolgrupper. Resultaterne indgår i vurderingen af husenes målopfyldelse som elementer i de årlige resultatkontrakter. Samtidig gennemføres halvårlige analyser af kendskabet til husene og deres
tilbud. I foråret 2013 er gennemført en evaluering af effekterne af Væksthusenes indsats
samt en kortlægning af den værdiskabelse, Væksthusene bidrager til blandt iværksættere og virksomheder med vækstpotentiale. De enkelte initiativer som fx Early Warning,
Startvækst.dk og Vækstguiden er evalueret i henholdsvis 2011 og 2012.
Andre oplysninger
Ordningen er en del af aftalen mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, og Det Radikale Venstre om fordelingen af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012.
Yderligere oplysninger kan ses på:
www.startvaekst.dk.
www.vækstguiden.dk
www.dkpto.dk/information/ip-intropakken.aspx
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Innovation og iværksætteri mv.

§ 08.32.09.40 Grønt iværksætterhus
Grønt iværksætterhus skal medvirke til, at iværksættere kan overkomme udfordringer,
der er forbundet med at starte virksomheder inden for bæredygtig produktion.
Støttemodtagere og støttens form
Midlerne til Grønt Iværksætterhus er udmøntet af Erhvervsstyrelsen via EU-udbud til et
konsortium bestående af Scion DTU, Danmarks Tekniske Universitet, Væksthus Hovedstaden, Væksthus Sjælland og Accelerace. Grønt Iværksætterhus skal ligge på DTU
Risø Campus og åbner primo september 2013. Bevillingen på 15 mio. kr. vil dække husets etablering og drift frem til ultimo 2014. Iværksætterhuset vil tilbyde:
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1)

Inkubator med plads til 40 iværksættere og virksomheder

2)

Adgang til DTU Risø og DTU’s faciliteter til test- og demonstration samt FabLab
(prototypeværksted)

3)

Acceleratorforløb, rådgivning, kompetenceudvikling, metoder og værktøjer for i
alt 100 iværksættere

4)

Et landsdækkende mentornetværk og samarbejde med etablerede virksomheder inden for grønne løsninger

5)

Adgang til finansiering gennem samarbejde med investorer

Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Grønt iværksætterhus skal understøtte et grønt iværksættermiljø for iværksættere med
særligt fokus på udvikling af grønne løsninger og vugge-til-vugge tankegangen.
Evaluering af ordningen
Effekterne af iværksætterhuset måles løbende på virksomhedsniveau i forhold til antal
virksomhedsetableringer, øget omsætning og jobs.
Andre oplysninger
Grønt iværksætterhus er en del af aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om ’Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013’ (11.
december 2012). Der er afsat 15 mio. kr. til iværksætterhuset i 2013. Bevillingen vil dække husets etablering og drift frem til ultimo 2014. Grønt Iværksætterhus administreres
med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010 af lov om erhvervsfremme.
Yderligere oplysninger kan ses på: www.groenomstilling.dk
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Grøn omstilling

§ 08.32.10.10 Tilskud til Dansk Design Center
Tilskuddet til Dansk Design Center understøtter Dansk Design Centers som et fagligt
videncenter for design. Dansk Design Center skal bidrage til, at Danmark bliver en af
verdens førende designnationer, og at danske virksomheder bliver blandt verdens bedste til at anvende design i forbindelse med udvikling af produkter og serviceydelser.
Støttemodtagere og støttens form
Tilskuddet udmøntes på baggrund af en resultatkontrakt mellem Erhvervs- og Vækstministeriet / Erhvervsstyrelsen og Dansk Design Center.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Midlerne går primært til Dansk Design Center, og ordningen støtter indirekte designerhvervet gennem udbredelse af kendskabet til anvendelse af design i erhvervslivet. Det
brede erhvervsliv støttes indirekte gennem en potentiel forbedring af deres produkter ved
øget brug af design.
Evaluering af ordningen
Der følges hvert år op på, om Dansk Design Center opfylder målene i deres resultatkontrakt. Som noget nyt, er der er som en del af resultatkontrakten udarbejdet en effektkæde for Dansk Design Centers hovedaktiviteter, så der løbende kan følges op på, om
de planlagte aktiviteter bidrager til indfrielsen af de overordnede målsætninger på kort og
lang sigt.
Den seneste evaluering af Dansk Design Center blev gennemført i 2008.
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Andre oplysninger
Yderligere oplysninger kan ses på: www.ddc.dk
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Innovation og iværksætteri mv.

§ 08.32.10.15 Designprisen INDEX: Award
INDEX: kom på Finansloven 2013 som følge af aftalen om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering.
Formålet med initiativet er at sikre en videreførelse af INDEX: Award og dermed øge
interessen for Design to Improve Life og udviklingen af bæredygtige løsninger. I 20132015 er der særligt fokus på aktiviteternes kobling til erhvervslivet og de øvrige indsatser
for at markedsføre Danmark som et innovativt samfund med fokus på udvikling af bæredygtige løsninger.
Støttemodtagere og støttens form
Tilskuddet udmøntes på baggrund af en resultatkontrakt mellem Erhvervsstyrelsen og
INDEX: Design to Improve Life A/S.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Midlerne går primært til INDEX: og ordningen støtter kun indirekte designerhvervet gennem udbredelse af kendskabet til og mulighederne i brugen af design i erhvervslivet. Det
brede erhvervsliv støttes indirekte gennem en potentiel forbedring af deres produkter ved
øget brug af design.
Evaluering af ordningen
Der følges hvert år op på, om INDEX: opfylder målene i deres resultatkontrakt. Som
noget nyt, er der er som en del af resultatkontrakten udarbejdet en effektkæde for
INDEX:-hovedaktiviteterne, så der løbende kan følges op på, om de planlagte aktiviteter
bidrager til indfrielsen af de overordnede målsætninger på kort og lang sigt.
Den seneste evaluering af INDEX: blev foretaget tilbage i 2008.
Andre oplysninger
Tilskuddet er en del af aftalen mellem regeringen, Venstre og Konservative om udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering. Med aftalen blev der afsat 1,0 mio. kr. i 2013 og 2014 og 3 mio. kr. i 2015 til videreførelse af INDEX: Hertil kommer 13 mio. kr. som følge af omprioriteringer på Erhvervsog Vækstministeriets område, således at det samlede tilskud udgør i alt 18 mio. kr. fra
2013-2015.
Yderligere oplysninger kan ses på: www.designtoimprovelife.dk
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv.

§ 08.32.10.30 Tilskud til Dansk Arkitektur Center
Ordningen er målrettet til at yde tilskud til driften af Dansk Arkitektur Center (DAC).
DAC’s aktiviteter er bl.a. formidling og best practices inden for arkitektbranchen, netværksdannelse mv. DACs hovedsigte er således at være et formidlings- og udviklings-
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center for arkitektur og bygningskultur med henblik på at skabe kontakt og bygge bro
mellem arkitekturen og byggeriet samt øge interesse og forståelse for kvaliteten i de
fysiske omgivelser. DACs formål realiseres ved udstillinger, møde- og konferenceaktiviteter, studieture, seminarer, skoletjeneste mv. Tilskuddet ydes inden for rammerne af
den partnerskabsaftale, som Erhvervsstyrelsen, Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen, Energistyrelsen og Realdania – herefter benævnt partnerskabet – har indgået med DAC. I
tilknytning til partnerskabsaftalen har partnerskabet indgået en rammeaftale med DAC
for DACs overordnede indsats frem til 2015. Der udarbejdes endvidere en årlig resultataftale med partnerskabet. Heri præciseres DACs netværks- og formidlingsopgaver med
henblik på at fremme en generel værdiskabelse inden for byggeriet – for både erhverv,
kunder og slutbrugere. Realdania bidrager inden for partnerskabsaftalen til driftsfinansiering af DAC. De omkostninger, der knytter sig til gennemførelsen af DACs faglige projekter, finansieres ikke gennem driftstilskuddet. Projekterne finansieres gennem projektrelaterede indtægter og tilskud fra ministerier, fonde, sponsorater og samarbejdsaftaler med
offentlige myndigheder og private erhvervsvirksomheder. For hvert af projekterne indgås
en separat aftale mellem DAC og den finansierende part.
Støttemodtagere og støttens form
Tilskudsmodtager er DAC, og støtten gives som driftstilskud. DAC er en erhvervsdrivende fond, der via partnerskabet mellem Kulturministeriet, Klima, Energi og Bygningsministeriet, Miljøministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Realdania modtager driftstilskud bl.a. til netværks- og formidlingsaktiviteter.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Tilskuddet indeholder direkte driftsstøtte til DAC. Der ydes ikke direkte støtte til rådgivere
og arkitektvirksomheder. Erhvervsstøtteelementet er indirekte og sker gennem fremme
af brugen af arkitektur i byggeriet. Dermed understøttes produktudviklingen og konkurrenceevnen i byggeriet. De erhverv, der indirekte støttes, er således byggeriet og arkitektbranchen.
Evaluering af ordningen
Erhvervsstyrelsen følger årligt op på DAC’s målopfyldelse i forhold til de effekt- og resultatmål, der er beskrevet i ramme- og resultataftaler.
Andre oplysninger
Driftstilskuddet er bundet af partnerskabsaftalen, samt ramme- og resultataftale, jf. ovenstående.
Yderligere oplysninger kan ses på: www.dac.dk
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Innovation og iværksætteri mv.

§ 08.32.11.20 Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi
Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi, der blevet etableret af Kulturministeriet og Erhvervs- og Vækstministeriet i 2008, har til formål, at styrke vilkårene for vækst gennem
bedre samspil mellem erhvervs- og kulturliv og øget brug af oplevelsesbaseret forretningsudvikling. Ordningen er beskrevet under Kulturministeriet, § 21.11.45.20. Center for
Kultur- og Oplevelsesøkonomi
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§ 08.32.15.10 Grøn omstillingsfond
Grøn Omstillingsfond skal bidrage til at ruste danske virksomheder til fremtidens ressourceknappe økonomi. Fonden retter sig mod forretningsudvikling, produktion, salg og
markedsføring af grønne produkter, løsninger og serviceydelser og afgrænser sig herved
fra øvrige grønne indsatser, hvor der er fokus på forskning og udvikling, test og demonstration.
Grøn Omstillingsfond er en del af aftalen mellem regeringen og Enhedslisten om ”Udmøntning af grønne, erhvervsrettede initiativer i Aftalerne om finansloven for 2013”. Der
er afsat 40 mio. kr. i 2013 til fonden.
Støttemodtagere og støttens form
Der kan gives tilsagn om støtte til virksomheder, organisationer og partnerskaber og
dermed til såvel offentlige som private aktører.
Størstedelen af fondens midler forventes udmøntet i form af tilskud i juni 2013 på baggrund af en ansøgningsrunde, der omfatter Grøn Omstillingsfonds seks indsatsområder:
1)

Produktinnovation og re-design af virksomhedernes produkter

2)

Udvikling af nye forretningsmodeller

3)

Fremme af bæredygtige materialer i produktdesign

4)

Bæredygtig omstilling i mode- og tekstilbranchen

5)

Mindre spild af fødevarer

6)

Markedsmodning af klimatilpasningsløsninger

Tildeling af tilskud til projekter sker ud fra fem kriterier: Nyhedsværdi, Udviklings- og
beskæftigelseseffekter, Miljøeffekt, Kompetencer og relevant samarbejdskreds samt
Tilskyndelseseffekt.
Støtten gives som tilskud og privat medfinansiering er et krav.
Til Grøn Omstillingsfond er der nedsat et rådgivende udvalg, som er udpeget af erhvervs- og vækstministeren. Udvalgets medlemmer, der har indsigt i ressourceeffektivitet,
grøn omstilling og forretningsudvikling, har til opgave at vurdere og prioritere ansøgningerne til fonden som grundlag for Erhvervsstyrelsens afgørelse om henholdsvis tilsagn
eller afslag.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Grøn Omstillingsfond skal bidrage til at ruste danske virksomheder til fremtidens ressourceknappe økonomi. På flere områder har danske virksomheder stærke kompetencer, og
Grøn Omstillingsfond skal bidrage til, at disse kompetencer anvendes til at fremme en
øget ressourceeffektivisering og flere miljøvenlige løsninger samt at skabe nye grønne
arbejdspladser i Danmark.
Evaluering af ordningen
Alle projekter, der modtager støtte under Grøn Omstillingsfond, skal opstille mål for beskæftigelses- og udviklingseffekt samt miljøeffekt. Effekterne opgøres ved afslutningen
af projektperioden, der er maksimalt to år, samt fem år efter projektet.
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Andre oplysninger
Tilskudsordningen er ikke notificeret ved Europa-Kommissionen. Der foretages en statsstøttevurdering af de enkelte projekter.
BEK nr 170 af 21/02/2013 (”Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond”)
fastsætter de nærmere rammer for fonden.
Yderligere oplysninger kan ses på: www.groenomstilling.dk
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Grøn omstilling

§ 08.33.15.25 Vækstkaution
Lånegarantier (kaldet Vækstkaution) har eksisteret siden år 2000 og har til formål at
fremme penge- eller realkreditinstitutternes udlån til investeringer, udviklingsaktiviteter og
ejerskifte i små og mellemstore virksomheder. Vækstfonden tilføres årligt midler til dækning af de budgetterede fremtidige tab på ordningen samt administrationsudgifter. Bevillingen på finansloven dækker et forventet nettotab på 20 pct.
I forbindelse med kreditpakken fra november 2012 omlagdes de hidtidige vækstkautionsordninger (kautioner for op til hhv. 10 og 25 mio. kr) og Kom-i-gang-låne-ordningen, således at Vækstfonden nu tilbyder små vækstkautioner for lån op til 2 mio. kr. De små
vækstkautioner vil samlet kunne give lån på ca. 420 mio. kr. årligt i perioden 2013-2015.
Støttemodtagere og støttens form
Vækstkaution er en garanti på kreditinstitutters udlån til små og mellemstore virksomheder for udlån op til 2 mio. kr. Kautionerne gives til virksomheder, som har behov for forretningsudvikling, men som ikke kan stille tilstrækkeligt med sikkerhed for den nødvendige bankfinansiering. På den måde får virksomhederne adgang til lån, som de ellers
ikke ville have haft mulighed for at optage.
Finansieringsinstitutterne forvalter selv de nye Vækstkautioner, hvormed Vækstfonden
ikke som hidtil skal kreditvurdere hver enkelt virksomhed. Dermed sikres en hurtigere og
mere fleksibel proces for både virksomheder og finansieringsinstitutter. Finansieringsinstitutterne kan under ordningen opnå 75 pct. tabsdækning på enkeltlån, så længe de er i
stand til at holde de samlede tab på låneporteføljen på 20 pct. eller derunder. Stiftelsespræmien er på 1,5 pct. og betales af det anmeldte finansieringsbeløb. Herudover betales
en løbende præmie årligt forud. Præmien udgør 1,5 pct. af det anmeldte finansieringsbeløb i stiftelsesåret. Efterfølgende bliver det årlige præmiebeløb beregnet som første års
præmiebeløb lineært reduceret over resten af kautionens løbetid.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Ordningen har til hensigt at udvide penge- og realkreditinstitutternes udlån til bæredygtige små og mellemstore virksomheder med vækstplaner. Ved at tilknytte vækstkaution
til lånet får penge- eller realkreditinstituttet en risikoafdækning på 75 pct. på det enkelte
engagement. Erhvervsstøtteelementet består således i, at virksomhederne via garantiordningen kan opnå finansiering, som de ellers ikke har mulighed for at opnå.
Evaluering af ordningen
Rigsrevisionen har i juni 2008 belyst effektundersøgelser af den hidtidige ordning for
Vækstkaution, jf. ”Beretning til Statsrevisorerne om effekten af erhvervsfremmeindsatsen
på innovations- og iværksætterområdet.”
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Beretning: www.rigsrevisionen.dk/media(592,1030)/14-2007.pdf
Det uafhængige forsknings- og analysecenter på Copenhagen Business School, Centre
for Economic and Business Research (CEBR), foretog i 2012 en effektmåling af den
daværende vækstkautionsordning. Analysen viste, at vækstkaution havde en stor effekt
på jobskabelsen. Hver kaution skabte fem nye job over en treårig periode samt forøgede
dansk BNP med 4 mio. kr. om året.
Analysen: www.vf.dk/da/~/media/Files/1%20Analyse/CEBR-rapport.ashx
Andre oplysninger
De nye små vækstkautioner, vedtaget i forbindelse med kreditpakken fra november 2012,
afløser de tidligere vækstkautionsordninger samt Kom-i-gang-låne-ordningen. Der er
igangsat notificering af ordningen til Kommissionen som statsstøtte for adgangen til at
stille kaution over for lån til de primære erhverv.
Yderligere oplysninger kan ses på: www.vf.dk
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Innovation og iværksætteri mv.

§ 08.33.15.30 Tidlig idéfinansiering – proof of business
Formålet med ordningen er at styrke udviklings- og finansieringsmulighederne for iværksættere og mindre virksomheder gennem et forløb, hvor de får adgang til sparring fra erfarne erhvervsfolk, som i sidste ende skal styrke virksomhederne til at modtage finansiering. Et sparringsforløb kan omfatte flere aktiviteter afhængig af iværksætterens eller
den mindre virksomheds aktuelle behov som for eksempel et pre-springboard (for virksomheder, der ikke har en færdig forretningsplan), et springboard (her testes virksomheden med en færdig forretningsplan), samt generel sparring og bestyrelsessøgning.
Ordningen administreres af Erhvervsstyrelsen og Vækstfonden på vegne af Erhvervs- og
vækstministeriet. Ordningen består dels af en sparringsdel og dels af midler reserveret til
at investere i lovende virksomheder.
Støttemodtagere og støttens form
Ordningen er sendt i fornyet udbud med henblik på at udvælge en ekstern operatør til at
gennemføre sparringsdelen af initiativet. Vækstfonden understøtter som det andet element i initiativet lovende iværksættere og virksomheder, der gennemfører sparringsforløb, med risikovillig kapital.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Formålet med ordningen er at stimulere iværksætteri. Erhvervsstøtteelementerne består
i, at virksomhederne uden betaling kan opnå sparring til at udvikle ideer til forretningskoncepter og i, at Vækstfonden indskyder risikovillig kapital i en del af virksomhederne.
Evaluering af ordningen
Rigsrevisionens undersøgelse fra 2009 behandler specifikt tidlig idéfinansiering.
www.rigsrevisionen.dk/media(1387,1030)/Notat_om_undersøgelse_af_erhvervsfremmeordningernes_fordeling_på_udvalgte_områder.pdf
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Innovation og iværksætteri mv.
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§ 08.33.15.40. Kom-i-gang-lån
I forbindelse med Kreditpakken fra november 2012 blev Kom-i-gang-lånene omlagt, således at Vækstfonden nu tilbyder små vækstkautioner for lån op til 2 mio. kr. De små
vækstkautioner fungerer i praksis som en justeret og udvidet variant af Kom-i-ganglåneordningen.
De små vækstkautioner er beskrevet under § 08.33.15.25.
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Innovation og iværksætteri mv.

§ 08.33.15.60. Grønne investeringslån
De grønne omstillingslån har til formål at forbedre vilkårene for små og mellemstore
virksomheders finansiering af nye grønne investeringer. Ordningen er oprettet i forbindelse med finansloven for 2013 og endeligt bevilliget jf. Akt. 54 af 13. december 2012,
hvormed der afsættes 50 mio. kr. til etablering af en særlig grøn låneordning i regi af
vækstfonden. De grønne omstillingslån forventes at skabe grundlag for et øget udlån på
op mod 350 mio. kr. frem til udgangen af 2015.
Støttemodtagere og støttens form
Målgruppen for de grønne omstillingslån er primært virksomheder, der ønsker at investere i produktinnovation og re-design samt i udviklingen af nye cradle-to-cradle forretningsmodeller. Endvidere kan der ydes grønne omstillingslån til virksomheder, der ønsker at integrere ny grøn teknologi og/eller ressourcegenanvendelse i produktionen.
De grønne omstillingslån ydes som efterstillede lån i samarbejde med virksomhedens
bankforbindelse. Grønne omstillingslån vil som udgangspunkt være efterstillet alle lån og
kreditter fra pengeinstituttet og andre sikrede kreditorer, men vil være dækket af sikkerheder herudover. Vækstfonden vil generelt sikre størst mulig anden medfinansiering i
projekterne og som minimum 25 pct. medfinansiering på den samlede portefølje af grønne omstillingslån og minimum 10 pct. for hvert enkelt projekt.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Ordningen har til hensigt at skabe bedre vilkår for små og mellemstore virksomheders
finansiering af nye grønne investeringer, herunder frontløberprojekter vedr. grøn omstilling samt nyskabende cradle-to-cradle forretningsmodeller, der kan bidrage til øget ressourceeffektivitet og resourcegenanvendelse. Erhvervsstøtteelementet består således i
at understøtte virksomhedernes mulighed for at finansiere nye grønne investeringer.
Evaluering af ordningen
Ordningen vil blive vurderet ved udgangen af 2013, herunder om der er behov for at
justere målgruppen.
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Grøn omstilling

§ 08.34.01.20 Tilskud til markedsføringskonsortier
Ordningen finansierer indsatsen i det offentlig-private markedsføringskonsortium Global
Connected, der har til formål at sikre og forbedre den internationale tilgængelighed til og
fra danske lufthavne. Konkret sker dette ved, at konsortiet indgår samarbejde med diverse flyselskaber, der enten allerede benytter danske lufthavne eller overvejer at etab-
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lere en ny rute hertil. Såfremt konsortiet vurderer, at ruten har en særlig værdi for Danmark, kan konsortiet indgå i et samarbejde, hvor konsortiet tilbyder en destinationsmarkedsføring af Danmark, der supplerer flyselskabets egne markedsføringsaktiviteter, og
dermed medvirke til at sikre et stærkt kundegrundlag for flyruten.
Konsortiet er et samarbejde mellem Wonderful Copenhagen, Syddansk turisme, VisitNordjylland, Midtjysk turisme og en række private aktører.
Støttemodtagere og støttens form
Støttemodtager er Wonderful Copenhagen, der varetager den daglige ledelse og drift af
konsortiet. Midlerne fordeles herefter baseret på det årlige antal internationale flypassagerer i enkelte landsdele. Konsortiet finansieres ligeledes af støtte fra VisitDenmark samt
af Fonden til Markedsføring af Danmark.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Ordningen har til formål at sikre den internationale tilgængelighed til Danmark. Ordningen supplerer den destinationsmarkedsføring, der gennemføres af VisitDenmark.
Evaluering af ordningen
Ordningen evalueres årligt jf. tilskudskriterierne for Fonden til Markedsføring af Danmark.
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv.

§ 08.34.02.10 VisitDenmark
Ordningen finansierer VisitDenmark (tidligere Danmarks Turistråd), der er Danmarks
nationale turismeorganisation. VisitDenmark koncentrerer særligt sin indsats om aktiviteter relateret til international markedsføring af danske turismeprodukter og oplevelser
samt branding af Danmark som turistmål. Det foregår blandt andet gennem en række
markedskontorer på dansk turismes vigtigste markeder. VisitDenmark driver også turismeportalen Visitdenmark.com. Desuden har VisitDenmark ansvaret for at sikre koordinationen af alle væsentlige markedsførings- og brandingaktiviteter med offentlig medfinansiering. VisitDenmarks juridiske grundlag, arbejdsopgaver og aktiviteter er nærmere
defineret ved Lov nr. 648 om VisitDenmark af 15. juni 2010.
Som led i Handlingsplan for offensiv global markedsføring af Danmark blev VisitDenmark
tilført ekstra midler til at styrke den samlede markedsføringsindsats inden for kystferie og
storbyturisme - i alt 60 mio. kroner i perioden 2007-2010, hvilket er en del af aftalen om
udmøntning af globaliseringsmidlerne. Disse ekstra midler var i perioden 2007-2009
regnskabsteknisk opført som en del af VisitDenmarks basisfinansiering, men er i 2010
udspecificeret til Globaliseringsmidler til VisitDenmark. I henhold til Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om fordeling af
globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv. 2010-2012 var grøn turisme et
nyt fokusområde for indsatsen. I 2010-2012 var der således afsat til 31 mio. kr. markedsføring af grøn turisme inden for både kystferie, storbyferie og erhvervsturisme. Bevillingen til grøn turisme fra Handlingsplanen for offensiv global markedsføring udløb med
udgangen af 2012.
Støttemodtagere og støttens form
Støttemodtageren er VisitDenmark, der årligt modtager et basistilskud til driften. Herudover har VisitDenmark i 2007-2012 modtaget midler fra Handlingsplanen for offensiv
global markedsføring. Denne bevilling udløb med udgangen af 2012.
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VisitDenmarks internationale branding- og markedsføringsaktiviteter medfinansieres i
betydeligt omfang af bidrag fra turismeerhvervet samt kommunale og regionale parter
(ca. 50 pct. af VisitDenmarks samlede budget). Den anden halvdel dækkes af staten.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Ordningen har til formål gennem international markedsføring at fremme Danmark som
turistmål og derigennem at skabe økonomisk vækst inden for det danske turismeerhverv
og afledte erhverv. Turismeerhvervet opnår en indirekte økonomisk fordel gennem statens bidrag til markedsføring og branding.
Evaluering af ordningen
VisitDenmarks indsats blev evalueret i forbindelse med udarbejdelsen af Lov om VisitDenmark, jf. Lov nr. 648 om VisitDenmark af 15. juni 2010. Her blev det bl.a. besluttet at
fokusere VisitDenmarks indsats på international markedsføring og branding af Danmark
som turistmål samt at give de regionale og kommunale parter ansvaret for udviklingsaktiviteterne i samarbejde med erhvervet.
For ordningen § 08.34.02.20. Globaliseringsmidler til VisitDenmark blev der udarbejdet
en samlet evaluering af indsatsen under handlingsplanen for offensiv global markedsføring 2007-2012. Evalueringen foretaget af Copenhagen Economics viste, at turismeindsatsen har skabt mellem 260 og 760 midlertidige jobs årligt i perioden 2007-2012.
Andre oplysninger
Yderligere oplysninger kan ses på:
www.visitdenmark.com
www.brandingdanmark.dk/danmark/da-dk/menu/markedsfoering-afdanmark/handlingsplan/initiativer/kyst-og-storbyturisme/kyst-og-storbyturisme.htm
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv.

§ 08.34.02.40 Videnscenter for kystturisme
Videncenter for kystturisme (CKT) skal opbygge viden om samt fremme udvikling og
innovation i kystturisme. CKT skal som led heri bidrage til, at kystturismens aktører og
virksomheder samt de værdikæder og destinationer, som virksomhederne indgår i, kan
træffe vigtige strategiske beslutninger på et kvalificeret grundlag. Fx kan CKT varetage
følgende opgaver:
Skabelse af viden og datagrundlag, som kan give virksomheder og andre relevante
kommunale, regionale og nationale turismeaktører bedre grundlag for fx investeringer i
markedsføring og produktudvikling inden for kystturismen. Det kunne fx være data om
salg, kundetilfredshed eller turisternes behov og ønsker.
Gennemførelse af udviklingsprojekter og forundersøgelser, der på udvalgte områder
skaber sammenhæng mellem nye kundebehov, mere effektiv markedsføring og mere
karakterfulde produkter.
Etablering af netværk af virksomheder og øvrige turismeaktører.
Det statslige tilskud forventes modsvaret af finansiering fra eksterne partnere, således at
CKTs årlige budget er på mindst 10 mio. kr., når det er fuldt indfaset i 2013.

45

CKT ledes af en selvstændig bestyrelse, som er ansvarlig for den overordnede drift af
centeret, herunder at centeret afvikler sine aktiviteter inden for rammerne af centerets
vedtægter og bevillinger. Den samlede bestyrelse blev primo 2012 udpeget af erhvervsog vækstministeren efter indstilling fra parterne bag centret, som er Region Midtjyllands,
Region Syddanmarks, Region Sjællands og Region Nordjyllands vækstfora samt Ringkøbing-Skjern Kommune.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Støttemodtageren er CKT, der årligt modtager et basistilskud til driften. Herudover medfinansieres Videncenter for kystturisme i betydeligt omfang af basistilskud fra regionale
og kommunale parter og projektmedfinansiering fra private og offentlige turismeaktører.
Støttemodtagere og støttens form
Ordningen har til formål at fremme kystturismen i Danmark og derigennem at skabe
økonomisk vækst inden for det danske turismeerhverv og afledte erhverv. Turismeerhvervet opnår en indirekte økonomisk fordel gennem statens bidrag til CKTs udviklingsaktiviteter.
Evaluering af ordningen
Det er planen, at der igangsættes en evaluering i efteråret 2013.
Andre oplysninger
Yderligere oplysninger kan ses på: www.ckt.dk
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv.

§ 08.71.11.20 Hjemsendelse af søfarende
Der er tale om en social beskyttelse af den søfarende. Staten kan yde tilskud til søfarendes hjemrejse i forbindelse med henholdsvis seks måneders skibstjeneste uden fratræden i dansk havn, krigsfare, graviditet, kønssygdom og tuberkulose. Tilskud uddeles i
medfør af lov om søfarendes ansættelsesforhold.
Støttemodtagere og støttens form
Søfarende med bopæl i Danmark har ret til fri hjemrejse, hvis vedkommende i de sidste
3 måneder ikke har haft adgang til at fratræde i dansk havn. Det er en forudsætning, at
den søfarende uden afbrydelse har været i tjeneste på samme skib eller på skibe tilhørende samme reder i seks måneder. Staten og rederne betaler hver halvdelen af udgifterne ved den søfarendes hjemrejse med underhold.
Søfarende med bopæl i Danmark har ved graviditet ret til fri hjemrejse med underhold.
Staten dækker hele udgiften.
Søfarende med bopæl i Danmark, der lider af en kønssygdom eller tuberkulose, har ret
til kur og pleje, fri hjemrejse samt hyre under sygdom. Staten dækker hele udgiften.
Ved krigsfare har alle søfarende uanset bopæl ret til fri hjemrejse. Staten dækker en
fjerdedel af udgifterne.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Formålet med hjemrejseordningen efter længere tids tjeneste om bord er at bevare den
søfarendes tilknytning til familien i Danmark. Statens tilskud begunstiger søfarende,
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herunder særlig søfarende med bopæl i Danmark. Erhvervsstøtteelementet består i, at
erhvervet i fravær af hjemrejsetilskuddet selv skulle have betalt hele hjemrejseudgiften.
Formålet med hjemrejseordningen i forbindelse med graviditet og krigsfare er også at
sikre social beskyttelse af den søfarende. Det samme formål gør sig gældende for ordningen med hjemrejse, kur og pleje samt hyre under sygdom for søfarende, der er ramt
af en kønssygdom eller tuberkulose.
Evaluering af ordningen
Tilskudsordningen til hjemrejse har ikke været anvendt i finansårene 2010-2012, idet
danske søfarendes udmønstringsperiode i dag er under seks måneder både for officerer
og menige søfarende.
Der har de senere år kun været givet tilskud i 2011 på 7336 kr. til statens andel af udgifter til enkelte hjemrejser fra skibe på vej til krigsområde (Somalia). Staten har ikke for
øjeblikket haft udgifter til de øvrige, sociale dele af tilskudsordningen.
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Andre støtteordninger

§ 08.71.11.20 Underhold og hjemrejse for efterladte søfarende
Statens tilskudsordning til efterladte søfarendes underhold om bord og hjemrejse følger
af § 10 a i lov om søfarendes ansættelsesforhold mv. Ordningen blev indført den 1. juli
2011 og medfører, at Danmark lever op til FN’s Internationale Arbejdsorganisations
konvention om søfarendes arbejdsforhold (Maritime Labour Convention).
Støttemodtagere og støttens form
Der er tale om en social beskyttelse af den søfarende. Tilskudsordningen anvendes
typisk i forbindelse med en reders konkurs eller manglede mulighed for at betale udgifterne til ovennævnte ydelser. For danske skibe vil ydelserne været sikret ved søpant, og
Søfartsstyrelsens udlæg er hidtil efterfølgende blevet refunderet af konkursboet som
følge af sikringen ved søpant. Tilskudsordningen omfatter følgende ydelser til de søfarende:
Underhold om bord, herunder forplejning, sikring af varme, elektricitet, kommunikation,
hygiejne mv., indtil hjemrejse finder sted.
Gratis hjemrejse med underhold, i det omfang dette ikke følger af bestemmelserne i
sømandsloven.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Ordningen har til formål at øge beskyttelsen af personer, der som følge af rederens
væsentlige misligholdelse af deres ansættelseskontrakt, er efterladt på et dansk skib i
dansk eller udenlandsk havn, eller på et udenlandsk skib i dansk havn.
Tilskudsordningen er en direkte hjælp til den søfarende, i forbindelse med et rederis
manglende opfyldelse af sine lovmæssige forpligtelser, herunder misligholdelse af den
søfarendes ansættelseskontrakt.
Evaluering af ordningen
Der har hverken været udgifter til ordningen i 2011 eller 2012, idet statens udlæg efterfølgende er blevet refunderet af konkursboet.
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Andre oplysninger
Ordningen er ikke notificeret til Kommissionen som statsstøtte
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Andre støtteordninger

§ 08.71.15.50 Tilskud til arbejdsmiljøråd og arbejdsmiljøtjenester
Bevillingen går til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. Tilsvarende bevilling gik tidligere også til
Søfartens Arbejdsmiljøråd, men denne bevilling bortfaldt med lovændringen i 2011.
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd arbejder for at styrke den arbejdsmiljømæssige indsats for
fiskere, der arbejder på danske skibe. Der ydes tilskud til arbejde med rådgivning, vejledning, information, analyser, målinger og øvrige forebyggelsesrettede aktiviteter. Samtidig
leveres professionelle konsulentydelser inden for de fire overordnede arbejdsområder:
ulykkesforebyggelse, fysisk arbejdsmiljø, trivsel og sundhedsfremme. Arbejdsmiljørådet
er en privat selvejende institution etableret i 1993 i medfør af § 27 i lov om sikkerhed til
søs.
Støttemodtagere og støttens form
Støtten til ordningen ydes som et fast årligt tilskud på 1,2 mio. kr. til Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. Rådet er primært bidragsfinansieret, og deltagelse i ordningerne er obligatorisk
for alle, der driver fiskeri i erhvervsøjemed.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Ordningens formål er overordnet: at fremme fiskeres sikkerhed og sundhed både fysisk
og psykisk, at forebygge arbejdsmiljøskader, herunder arbejdsulykker, erhvervssygdomme og nedslidning blandt ansatte på danske fiskeskibe, og at skabe og udbygge
grundlaget for, at skibenes sikkerhedsorganisationer gennem et organiseret arbejdsmiljøarbejde om bord sættes i stand til at løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål, således
at der kan opretholdes et sikkert og sundt arbejdsmiljø.
Evaluering af ordningen
Hvert år modtager Søfartsstyrelsen en oversigt over Fiskeriets Arbejdsmiljøråds planlagte aktiviteter og en beretning om afholdte tilskudsfinansierede aktiviteter, herunder
regnskab herfor. Styrelsen vurderer, om aktiviteterne falder inden for, hvad der kan ydes
tilskud til og foretager en kvalitativ vurdering af berettigelsen og effekten af aktiviteterne.
Beretningerne tilgår endvidere Skibstilsynsrådet.
Andre oplysninger
Ordningen er ikke notificeret til Kommissionen som statsstøtte
Yderligere oplysninger kan ses på: www.f-a.dk
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Andre støtteordninger

ØKONOMI- og INDENRIGSMINISTERIET
§ 10.21.24.10 Tilskud til færgedrift
Som led i strukturreformen overgik alle færgeruter, der ikke varetages af staten, til kommunerne. En række mindre ikke lovbestemte opgaver, som indtil strukturreformen blev
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varetaget af amterne, overdrages til kommunerne efter en overgangsperiode på 4 år
(2007-2010), hvori staten står for finansieringen mod kompensation fra amterne svarende til disses tidligere udgifter til de pågældende opgaver. Denne overgangsordning
omfattede bl.a. amternes hidtidige tilskud til genvejsfærger. Ordningen er besluttet videreført fra 2011.
Støttemodtager og støtteform
Der ydes tilskud fra kontoen til færgedrift af genvejsfærger på overfarterne: HvalpsundSundsøre mellem Skive Kommune og Vesthimmerlands Kommune, Hardeshøj-Ballebro i
Sønderborg Kommune og Livø-færgen i Vesthimmerlands Kommune.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Formålet med støtteordningen er at understøtte regional udvikling gennem færgedriften
af genvejsfærger i Skive, Vesthimmerlands og Sønderborg Kommune, hvor det ikke ud
fra et kommercielt synspunkt kan betale sig at drive færgedrift.
Evaluering af ordningen
Ordningen blev oprettet i 2007 som en overgangsordning. Der er derfor tale om en forholdsvis ny ordning, som ikke er blevet evalueret.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Andre støtteordninger

MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER
§ 14.71.01.10 Støtte til udvikling af landdistrikterne under Landdistriktprogrammet
Arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikterne

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter yder tilskud til projekter, der gennemføres i regi
af lokale aktionsgrupper (LAG) i særligt udpegede geografiske områder. Projekterne
vedrører dels etablering af lokale arbejdspladser i landdistrikterne, dels projekter vedrørende etablering af attraktive levevilkår i landdistrikterne. Tilskud kan ydes til diversificering af bedrifter til ikke-jordbrugsaktiviteter, nyetablering og udvikling af mikrovirksomheder, udvikling af små og mellemstore fødevarevirksomheder, turisme, basale servicefaciliteter, kompetenceudviklings- og informationskampagner med henblik på gennemførelse
af LAG-udviklingsstrategi, fornyelse og udvikling i landsbyer samt natur- og kulturarv. De
lokale aktionsgrupper indstiller projekter til tilskud. Projekterne skal hver især bidrage til
opfyldelse af de målsætninger, som den lokale aktionsgruppe har fastsat i deres lokale
udviklingsstrategi.
Støttemodtager og støtteform
Foreninger, organisationer, enkeltpersoner, virksomheder, almennyttige sammenslutninger og offentlige myndigheder.
Tilskuddet kan dække forskellige former for udgifter, dog ikke tilskud til drift.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Ordningens formål er at skabe erhvervsudvikling og nye arbejdspladser samt attraktive
levevilkår, der kan medvirke til at udvikle landdistrikterne.
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Evaluering af ordningen
Ordningen blev evalueret i 2010 i forbindelse af midtvejsevalueringen af landdistriktsprogrammet. Evalueringen giver nogle indikationer på ordningens gennemførelse og
eventuelle behov for justeringer i forvaltningen af programmet.
Andre oplysninger
Yderligere information kan findes på ministeriets særlige hjemmeside for landdistrikterne:
www.livogland.dk
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Andre ordninger

§ 14.71.02.10. Støtte til udvikling af fiskeriområderne under Fiskeriudviklingsprogrammet
Fiskeriudviklingsprogrammets akse 4

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter yder tilskud til projekter, der gennemføres i regi
af lokale aktionsgrupper (LAG) i særligt udpegede geografiske områder. Ordningen skal
understøtte flere iværksættere og lokale arbejdspladser i fiskeriområderne og samtidig
forbedre levevilkårene. Udover at skabe nye arbejdspladser til fiskere i og uden for fiskerisektoren kan der gives tilskud til mindre infrastrukturfaciliteter, turisme, fornyelse af
kystlandsbyer, beskyttelse af naturarv m.m. Ansøgning om tilskud til projekter foregår via
den lokale aktionsgruppe, der prioriterer og indstiller projekter til tilskud. Projekterne skal
hver især bidrage til opfyldelse af de målsætninger, som den lokale aktionsgruppe har
fastsat i deres lokale udviklingsstrategi.
Støttemodtager og støtteform
Foreninger, organisationer, enkeltpersoner, virksomheder, almennyttige sammenslutninger og offentlige myndigheder.
Tilskuddet kan dække forskellige former for udgifter, dog ikke tilskud til drift.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Hovedformålet er at bidrage til en bæredygtig udvikling af fiskeriområder gennem erhvervsudvikling og jobskabelse samt forbedring af service, infrastruktur og levevilkår mv.
Evaluering af ordningen
Der er gennemført en midtvejsevaluering af fiskeriudviklingsprogrammet 2011. Evalueringen giver nogle indikationer på ordningens gennemførelse og eventuelle behov for
justeringer i forvaltningen af programmet.
Andre oplysninger
Yderligere information kan findes på ministeriets særlige hjemmeside for landdistrikterne:
www.livogland.dk
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Andre ordninger
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§ 14.71.03.10-20 Pulje til forsøgsvirksomhed i landdistrikterne og
de små øsamfund
Landdistriktspuljen har eksisteret siden 1994. Formålet med puljen er, at forbedre udviklingsmulighederne i landdistrikterne med fokus på bl.a. nye arbejdspladser, bosætning,
levevilkår og service. Puljen yder støtte til tre forskellige projekttyper: forsøgsprojekter i
landdistrikterne, projekter på de små øer samt forsknings- og informationsprojekter. En
del af Landdistriktspuljen er formelt forbeholdt erhvervsstøtte. Den del af Landdistriktspuljen, der ydes som erhvervsstøtte, ydes til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsudvikling i landdistrikterne samt i de små øsamfund. Den nærmere fordeling af
erhvervsstøtte og anden støtte beror dog på en konkret vurdering af de modtagne ansøgninger ved hver ansøgningsrunde, hvorfor den præcise fordeling kan variere. Støtten
til projekter på de 27 små øer kan gives som enten tilskud eller lån. Lån ydes fortrinsvis
til private og virksomheder, hvor det vurderes, at ansøger vil kunne kapitalisere på investeringerne foretaget med støttemidlerne. Ø-støttelån ydes normalt som 10-årige rentefri
lån, der er afdragsfri de første 3 år. Støtte fra puljen tildeles af Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter.
Støttemodtagere og støtteform
Ordningen er ikke på forhånd begrænset til bestemte sektorer. Tilskud ydes som direkte
støtte.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Formålet med Landdistriktspuljen er blandt andet at skabe nye, varige og utraditionelle
arbejdspladser i landdistrikterne fx ved dannelse af netværk mellem erhvervsdrivende i
lokalområdet. Landdistriktspuljen sigter på at skabe ny aktivitet gennem forsøg, information og forskning og at give inspiration til lignende projekter og aktiviteter andre steder i
landet.
Erhvervsstøtteelementet består i, at der med Landdistriktspuljen ydes tilskud til forsøgsprojekter, der skal fremme erhvervsudvikling i landdistrikterne samt de små øsamfund.
Evaluering af ordningen
Landdistriktspuljen blev sidst evalueret i 1999, jf. Evaluering af Indenrigsministeriets
Landdistriktspulje. I evalueringen gennemgås erfaringerne med samtlige projekter i perioden 1994-1997. Evalueringens hovedanbefaling var at fortsætte programmet. Denne
anbefaling blev blandt andet baseret på, at programmet måtte anses som en succes
målt på opfyldelsen af projektansøgernes egne forventninger til projekterne, at de tildelte
midler havde afgørende betydning for projekternes igangsætning, og at den overvejende
del af projekterne fortsatte ud over tilskudsperiodens udløb.
Andre oplysninger
Mere information om landdistrikter og de små øer findes på Ministeriet for By, Boliger og
Landdistrikters hjemmeside:
www.mbbl.dk/puljer/landdistriktspuljen
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Andre ordninger
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MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE
§§ 16.43.01.10. – 16.43.01.20. Rederbidrag og sygesikring af søfarende
For at sikre søfarende, som er ansat på et dansk skib, rettigheder i henhold til ydelser
efter sundhedsloven, er der etableret en branchefinansieret sygesikringsordning.
Støttemodtager og støtteform
Søfarende, der er forhyret med dansk skib, samt disses medsejlende ægtefæller og børn
har ret til ydelser efter sundhedsloven under tjenesteforholdet og i umiddelbar tilknytning
hertil, jf. sundhedslovens § 9. Til søfarende og medsejlende ægtefæller og børn, og
disse personers dødsboer, ydes sygehjælp, barselshjælp, begravelseshjælp samt betaling af hjemsendelsesudgifter efter nærmere forhandling mellem ministeren for sundhed
og forebyggelse og erhvervs- og vækstministeren, jf. sundhedslovens § 161.
Nærmere regler om personkreds og omfattede ydelser er fastsat i bekendtgørelse nr.
1331 af 5. december 2006 om den særlige sygesikringsordning for søfarende m.fl.
Det er Søfartsstyrelsen, der administrerer den særlige sygesikringsordning for søfarende
og træffer afgørelse om retten til ydelser mv. Det påhviler henholdsvis den sikrede søfarende, skibsføreren eller rederiet at søge refusion for de afholdte udgifter.
Staten afholder udgifterne til den særlige sygesikringsordning for søfarende. Til dækning
af udgifterne betaler rederne (ejerne) et bidrag årligt for hver søfarende i udenrigsfart, jf.
sundhedslovens § 258. Ordningen er udgiftsneutral for staten.
Ordningernes formål og erhvervsstøtteelement
Ordningen er etableret for at sikre, at søfarende, der er ansat på et dansk skib, har mulighed for refusion af udgifter afholdt til køb af sundhedsydelser i forbindelse med udøvelsen af deres erhverv. Ordningen giver endvidere brancheorganisationerne mulighed
for at tilbyde deres medlemmer en let tilgængelig og finansierbar forsikringsordning.
Andre oplysninger
Yderligere oplysninger kan ses på:
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11031
www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=130455#K2
www.soefartsstyrelsen.dk/soefarende/ansaettelsesforhold/sider/ans%C3%A6ttelsesforho
ld.aspx
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Andre støtteordninger

§§ 16.45.01.10. – 16.45.03.10. Apotekervæsenets udligningsordning
For at sikre tilgængeligheden af receptpligtige lægemidler til borgere i alle dele af landet
er der etableret en udligningsordning, hvorigennem apotekere med en begrænset omsætning støttes. Det gøres fordi den begrænsede omsætning ikke er tilstrækkelig til at
sikre et driftsøkonomisk grundlag for apoteksdrift. Dette følger også af, at der ikke frit kan
etableres og nedlægges apoteker, men at det er underlagt statslig bevilling, ligesom ikke
andre end apotekere kan sælge receptpligtige lægemidler. Midlerne til udligningsordningen opkræves fra apotekerne, hvor apoteker med en omsætning over et vist niveau
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(beløbsgrænsen) indbetaler en procentandel af deres omsætning over beløbsgrænsen,
mens apoteker med en omsætning under beløbsgrænsen modtager et procentuelt tilskud af forskellen mellem deres omsætning og den fastsatte beløbsgrænse for omsætningen. Procentsatsen for bidrag og tilskud i udligningsordningen er ikke ens, da byapoteker ikke kan modtage tilskud, uanset at deres omsætning befinder sig under beløbsgrænsen. Det gøres for at fremme større apoteker, herunder flere apoteksenheder under
samme apoteker. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse fastsætter regler om beregning og betaling af afgifter og tilskud samt beregning af forbrugerpriser på lægemidler.
Som en del af udligningsordningen kan der ydes ekstraordinære tilskud til apotekere, når
særlige forhold taler herfor, jf. apotekerlovens § 51, samt erstatning til apotekere i nedlæggelsessituationer i medfør af apotekerlovens § 70.
Udligningsordningen er statsfinansiel neutral, da udgifterne hertil finansieres af medicinbrugerne via prisen på receptpligtige lægemidler.
Støttemodtager og støtteform
Støttemodtagere er apotekere med en omsætning under beløbsgrænsen, som fortrinsvis
er apoteker i yderområder/mindre befolkede områder. Støtten ydes i form af direkte
tilskud.
Ordningernes formål og erhvervsstøtteelement
Formålet med støtteordningen er at sikre en rimelig tilgængelighed til lægemidler i hele
landet, herunder også i områder hvor der ikke er et omsætningsmæssigt grundlag for
apoteksdrift, idet det skal være muligt for borgere at få adgang til receptpligtige lægemidler inden for en vis nærhed af deres bopæl.
Andre oplysninger
Analysen ”Regulering af apotekersektoren” kan findes på
www.konkurrencestyrelsen.dk/index.php?id=28971
Udligningsordningen er reguleret i lov om apoteksvirksomhed og bekendtgørelse om
beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed, som
kan ses på
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120537#Kap10 og
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123263
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Andre støtteordninger

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET
§ 17.21.14.10 Økonomisk støtte til arbejdsmiljørådgivning
Der er i perioden 2013-2015 afsat 10 mio. kr. årligt til dækning af offentlige og private
virksomheders udgifter til arbejdsmiljørådgivning.
Støttemodtagere og støttens form
Offentlige og private virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher har mulighed
for at få dækket op til 50% af deres dokumenterede udgifter til arbejdsmiljørådgivning fra
en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Støtten bevilges efter ”først til mølle princippet” og
udbetales som refusion, når rådgivningsforløbet er afsluttet. Der gives ikke støtte til rådgivning om, hvordan virksomhederne kan efterkomme myndighedskrav, herunder påbud
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fra Arbejdstilsynet. Det mindste støttebeløb er 10.000 kr. og det største støttebeløb er
500.000 kr.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Formålet med ordningen er at forebygge fysisk og psykisk nedslidning i særligt nedslidningstruede brancher. Offentlige og private virksomheder har mulighed for at få dækket
50 procent af udgifterne til arbejdsmiljørådgivning fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere
i forbindelse med løsning af konkrete arbejdsmiljøproblemer inden for et af Arbejdstilsynets tre prioriterede arbejdsmiljø-områder.
Virksomhederne i de særligt nedslidningstruede brancher kan søge om støtte til rådgivning fra autoriserede arbejdsmiljørådgivere, der har til formål at:
1)

mindske antallet af arbejdsulykker,

2)

forbedre det psykiske arbejdsmiljø eller

3)

nedbringe antallet af medarbejdere, der overbelaster muskler og skelet.

De nedslidningstruede brancher svarer til de brancher, der kan søge Fonden for Forebyggelse og fastholdelse om en forebyggelsespakke. Virksomheder kan ikke få støtte til
arbejdsmiljørådgivningsforløb samtidig med at de modtager støtte til en forebyggelsespakke.
Evaluering af ordningen
Ordningen evalueres inden udgangen af 2015.
Andre oplysninger
Arbejdstilsynet administrerer ordningen. Nærmere oplysninger om ordningen, herunder
vejledning og ansøgningsskema vil kunne findes på http://arbejdstilsynet.dk/da/
Yderligere oplysninger om de nedslidningstruede brancher kan også findes på:
www.forebyggelsesfonden.dk/forebyggelsespakker.html
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Andre støtteordninger

§ 17.38.01 Dagpenge ved sygdom
Dagpenge ved sygdom ydes i henhold til lov om sygedagpenge, jf. lov nr. 563 af 9. juni
2006. Fra 2. juni 2008 udbetaler arbejdsgivere dagpenge ved sygdom i de første 21
dage, hvorefter kommunerne overtager forpligtelsen til at udbetale dagpenge, jf. lov nr.
389 af 27. maj. Herunder hører to forsikringsordninger for selvstændige erhvervsdrivende og mindre arbejdsgivere.

1) Selvstændige erhvervsdrivende

Selvstændige erhvervsdrivende har ret til dagpenge efter 15 dages sygdom. Selvstændige, der har tegnet en frivillig forsikring, kan dog få dagpenge fra den første (type 2forsikring) eller tredje fraværsdag (type 1-forsikring) og er uanset indtægtsgrundlag sikret
dagpenge, der mindst udgør 2/3 af dagpengenes maksimumbeløb. Forsikringen giver
også ret til minimumsydelsen ved fravær som følge af barsel eller adoption.
Staten administrerer sygedagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende og
yder i den forbindelse et medfinansieringsbidrag. For type 1 forsikringer fastsættes den
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årlige forsikringspræmie, så de samlede statslige indtægter fra bidraget skønnes at udgøre 55 pct. af udgifterne til sygedagpenge. For type 2 forsikringer fastsættes præmien,
så de samlede indtægter skønnes at udgøre 85 pct. af udgifterne.
De selvstændige forsikrede finansierer hhv. 55 og 85 pct. af udgifterne til sygedagpenge,
afhængig af om de har forsikret sig fra tredje eller fra første sygedag, jf. sygedagpengelovens § 45, stk. 4. (jf. § 17.31.55.10)
Arbejdsgivere der ud over arbejdsgiverperioden yder løn under fravær har ret til refusion,
jf. lovens § 54.
Støttemodtagere og støttens form
Der er ca. 186.000 selvstændige erhvervsdrivende, som opfylder kriterierne for at kunne
tegne en forsikring. Heraf havde ca. 55.200 selvstændige erhvervsdrivende pr. 1. december 2012 valgt at tegne en forsikring gennem ordningen svarende til ca. 30 pct. af
den potentielle målgruppe. Staten administrerer sygedagpengeforsikringen for selvstændige erhvervsdrivende og yder i den forbindelse et medfinansieringsbidrag.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
For type 1 forsikringer fastsættes den årlige forsikringspræmie, så de samlede statslige
indtægter fra bidraget skønnes at udgøre 55 pct. af udgifterne til sygedagpenge. For type
2 forsikringer fastsættes præmien, så de samlede indtægter skønnes at udgøre 85 pct.
af udgifterne.

2) Mindre private arbejdsgivere

Mindre private arbejdsgivere kan ved at tegne en forsikring efter lovens § 55 fra anden
fraværsdag frigøre sig fra forpligtigelsen til at udbetale sygedagpenge. Fra 2. januar
2012 udvides arbejdsgiverperioden til 30 kalenderdage jf. lov nr. 1599 af 22. december
2010.
De forsikrede virksomheder finansierer 70 pct. af udgifterne til sygedagpenge i arbejdsgiverperioden, jf. sygedagpengelovens § 55, stk. 3. (jf. § 17.31.55.20).
Ordningen er en del af saneringen af erhvervsordningerne i Aftale om finansloven for
2012. Virksomhedernes finansieringsbidrag blev herved forhøjet fra 70 til 80 pct. fra
2013.
Støttemodtagere og støttens form
Der var knap 160.000 mindre private virksomheder, der opfyldte betingelserne for at
kunne tegne en forsikring. Heraf havde ca. 34.000 mindre private virksomheder valgt at
tegne en forsikring.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Staten administrerer forsikringsordningen og yder i den forbindelse et medfinansieringsbidrag på 30 pct. af de samlede udgifter til sygedagpengerefusion forbundet med ordningen. Fra 2013 forhøjes virksomhedernes bidrag fra 70 til 80 procent.
Andre oplysninger
Arbejdsmarkedsstyrelsen har ansvaret for ordningerne.
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Andre støtteordninger
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MINISTERIET FOR FORSKNING, INNOVATION OG
VIDEREGÅENDE UDDANNELSE
§ 19.41.11.10. Det Strategiske Forskningsråd (kun den del, som er
notificeret som statsstøtte)
Det Strategiske Forskningsråd blev oprettet den 1. januar 2004 i henhold til Lov om
forskningsrådgivning mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 1064 af 6. september 2010. Rådet
støtter grundlagsskabende og anvendelsesorienteret forskning inden for politisk prioriterede og tematisk afgrænsede forskningsområder. Rådet skal endvidere bidrage til at
styrke formidlingen af forskningsresultater samt bidrage til et øget samspil mellem offentlig og privat forskning og styrket internationalt forskningssamarbejde. Strategisk forskning er et prioriteret område i Globaliseringsstrategien fra 2006. Her blev det klargjort, at
strategisk forskning ikke kun har til formål at bidrage til velstandsudviklingen, men også
skal bidrage til løsning af væsentlige samfundsudfordringer, fx inden for energi, miljø og
sundhed. Strategisk forskning giver politikerne mulighed for – via finansloven – at foretage en overordnet prioritering af områder, hvor der er en særlig samfundsmæssig interesse i at styrke forskningen.
I opgørelsen af erhvervsstøtte medregnes kun den del af bevillingen, som er notificeret
som statsstøtte til EU-Kommissionen.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Hensigten med rådets arbejde er at bidrage til at sikre Danmarks position som velfærdsmæssig, økonomisk og videnskabelig frontløber i globale sammenhænge på kort og
langt sigt.
Evaluering af ordningen
Der foretages løbende evaluering/opfølgning på forskningsprojekterne af de forskningsbevilgende organer.
Andre oplysninger
En del af bevillingen er afsat i henhold til aftale om fordeling af globaliseringsreserven til
forskning og udvikling 2010-2012 og aftale om Fordeling af Forskningsreserven 2012.
Ordningen indgår på forskningsrammen. Muligheden for at give en bevilling til private
virksomheder er notificeret til Kommissionen.
Yderligere oplysninger om ordningen kan findes på/i:
1.

www.fivu.dk/dsf

2.

Styrelsen for Forsknings- og Innovation (2013): Strategisk forskning – principper og virkemidler.

3.

Styrelsen for Forskning- og Innovation (2009): Evaluering af forskningsrådssystemet i Danmark.

Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Innovation og iværksætteri mv.

§ 19.55.07.10 Højteknologifonden
Højteknologifonden blev etableret i 2005 og tager sigte på at forbedre samarbejdet og
teknologioverførslen mellem offentlige forskningsinstitutioner og virksomheder, at styrke
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en række forskningsområder med et klart erhvervsmæssigt potentiale, og at anspore
virksomhederne til at investere i forskning og udvikling, jf. Lov om Højteknologifonden,
L1459 22/12 2004. Bevillingen fastsættes årligt i forbindelse med finansloven.
Støttemodtagere og støttens form
Ordningen støtter forskning, der gennemføres af forskningsinstitutioner og virksomheder
i samarbejdsprojekter. Virksomheder inden for alle sektorer kan modtage støtte til forsknings- og udviklingsprojekter fra fonden. Virksomheder af enhver størrelsesorden er
støtteberettigede, men fonden er forpligtet til at gøre en særlig indsats for at fremme
SMV’s F&U-aktiviteter.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Formålet med ordningen er at styrke vækst og beskæftigelse ved at understøtte Danmarks udvikling som højteknologisk samfund. Ordningen indebærer overførsel af statslige midler til private virksomheder med henblik på at styrke forskning med erhvervsmæssigt potentiale.
Evaluering af ordningen
Der foretages evalueringer af afsluttede projekter.
Andre oplysninger
Ordningen er notificeret til Kommissionen som statsstøtte. Ordningen indgår på forskningsrammen. (Bevillingen er aftalt mellem den tidligere regering og DF.)
Yderligere oplysninger om ordningen kan findes på: www.hoejteknologifonden.dk
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Innovation og iværksætteri mv.

§§ 19.74.01.50 - 19.74.01.75 Udvikling af kompetencer og teknologi
mv.
Området omfatter en række FoU-initiativer, der sigter mod at skabe videnspredning,
kommercialisering af forskning og samarbejde om forskning, udvikling og innovation
mellem videninstitutioner og virksomheder, jf. Lov om teknologi og innovation. Initiativområderne administreres af Rådet for Teknologi og Innovation (etableret medio 2002).
Initiativerne omfatter:

§ 19.74.01.15. Godkendte Teknologiske Serviceinstiutter (GTS)
Der eksisterer i dag ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS). GTS-institutterne er almennyttige institutioner, der drives som selvejende erhvervsdrivende fonde
eller organisationer, og som indsamler, opbygger og udvikler teknologiske og forskningsmæssige kompetencer blandt andet gennem resultatkontrakter med Rådet for Teknologi
og Innovation og formidler denne viden til dansk erhvervsliv. De er samtidig brobyggere
til forsknings-, uddannelses- og teknologiske institutioner i ind- og udland. Godkendte
Teknologiske Serviceinstitutter samarbejder primært med erhvervslivet gennem deres
almindelige kommercielle aktiviteter. De indgår derudover i en række forsknings- og
udviklingssamarbejder med blandt andet universiteter.
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§ 19.74.01.50. Samarbejde om kompetencer
Der eksisterer to ordninger, som kaldes Videnpilot og ErhvervsPhD. De understøtter
mulighederne for flere højtuddannede i erhvervslivet. Videnpiloter er et tilbud om ansættelse af en højtuddannet medarbejder til små og mellemstore virksomheder, der ikke har
erfaring med at ansætte højtuddannede medarbejdere. Et ErhvervsPhD-projekt er et
treårigt erhvervsrettet ph.d.-projekt, hvor den studerende ansættes i en privat virksomhed og samtidig indskrives på et universitet. Flere højtuddannede i virksomhederne skal
øge videns- og innovationsniveauet og dermed forbedre virksomhedernes konkurrenceevne blandt andet på internationalt plan. ErhvervsPhD og Videnpilot er begge notificeret
som statsstøtte.

§ 19.74.01.63. Medfinansiering af innovationsmiljøer
Der findes seks innovationsmiljøer fordelt over hele landet. Formålet med innovationsmiljøordningen er at skabe og udvikle flere videntunge iværksættervirksomheder med unikke kompetencer, som kan blive morgendagens vækstvirksomheder. Innovationsmiljøerne bidrager til dette formål ved at identificere og vurdere forretningsideer med kommercialiseringspotentiale, samt hjælpe lovende videniværksættere med at realisere disse
projekter gennem tilførsel af udviklingskapital. Innovationsmiljøerne arbejder i det meget
tidlige stadie af kommercialiseringsprocessen, hvor der er betydelig usikkerhed om,
hvorvidt sådanne projekter kan realiseres. Innovationsmiljøerne udgør et væsentligt
bindeled mellem forsknings- og videnmiljøerne på den ene side og det private kapitalmarked på den anden side. Innovationsmiljøerne er etableret på baggrund af EU-udbud.

§ 19.74.01.75. Samarbejde om innovation og videnspredning
Området omfatter to programmer: 1) program for innovationsprojekter og 2) Innovationsnetværk Danmark programmet. Inden for innovationsprojekter er der tre samspilsvirkemidler, som fremmer virksomhedernes åbne innovation gennem samarbejde med eksterne videnspartnere om forskning, udvikling og innovation: innovationskonsortier, videnkupon og åbne midler. Innovationsnetværk Danmark programmet har etableret omkring
22 nationale innovationsnetværk, som er en national infrastruktur til understøttelse af
samarbejde mellem universiteter, GTS-institututter, andre offentlige videninstitutioner,
virksomheder og andre offentlige og private parter om FoU-samarbejde, matchmaking
mellem virksomheder og forskere mv. I henhold til lov om teknologi og innovation kan
der desuden gives støtte til dansk deltagelse i internationale organisationer, der fremmer
samarbejde om forskning og innovation.
Støttemodtagere og støttens form
Rådet for Teknologi og Innovation medfinansierer aktiviteter på ovennævnte områder, jf.
Lov om teknologi og innovation. Støtteformen varierer under de enkelte programmer.
Som hovedregel finansierer de deltagende virksomheder selv fuldt ud deres egen deltagelse i projekterne og netværkene, mens Rådet for Teknologi og Innovation finansierer
universiteternes samt forsknings- og teknologiinstitutionernes deltagelse i samarbejde
med private. Den private medfinansiering varieret typisk mellem 50-75 pct. af et projekts
eller netværks samlede budget.
Ordningernes formål og erhvervsstøtteelement
De forskellige FoU-initiativer under Lov om teknologi og udviking tilsigter navnlig at
fremme:
1)
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samarbejde og formidling af viden mellem danske og udenlandske forskere,
danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner, teknologiske
serviceinstitutter, videninstitutioner og virksomheder

2)

innovation, udvikling, spredning, udnyttelse og kommercialisering af forskningsresultater, ny teknologi, organisatorisk og markedsmæssig viden

3)

tilgang og udvikling af viden- og teknologibaserede virksomheder

4)

innovation og tilførsel af kapital og kompetence til viden- og teknologibaserede
virksomheder

5)

internationalt samarbejde om udnyttelsen af viden og teknologi.

Evaluering af ordningerne
Alle virkemidler/ordninger under Rådet for Teknologi og Innovation bliver løbende evalueret samt effekt- og performancemålt i overensstemmelse med de nyeste forskningsmetoder af uafhængige forskere. Rådet for Teknologi og Innovation har en strategi for
effektmåling og evaluering af alle rådets virkemidler. Hertil kommer, at Styrelsen for
Forskning og Innovation har lavet en forskningsbaseret større analyse af de privat- og
samfundsøkonomiske effekter af virksomhedernes forskning, udvikling og innovation
samt årligt udarbejder statistikker og prognoser for udviklingen på området. Effektmålingerne viser signifikante effekter på en lang række områder såsom arbejdsproduktivitet,
eksportvækst, patenteringsaktivitet, beskæftigelse, omsætning mv.
Andre oplysninger
Ordningerne indgår på forskningsrammen og er omfattet af Aftale om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2010-2012 og Aftale om fordeling af forskningsreserven 2012.
Yderligere oplysninger om ordningen kan findes på/i:
1)

L 419 6/6 2002 om teknologi og innovation.

2)

www.fivu.dk

3)

Årsberetning vedrørende Råd for Teknologi og Innovation

4)

InnovationDanmark 2009 – status og evaluering af Rådet for Teknologi og Innovationsindsats.

Hovedkategori: Erhvervsordning.
Område: Innovation og iværksætteri mv.

KULTURMINISTERIET
§ 21.11.45.20 Center for kultur- og oplevelsesøkonomi
Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi (CKO) blev etableret af Kulturministeriet og
Erhvervs- og Vækstministeriet i 2008, og har til formål at styrke vilkårene for vækst gennem bedre samspil mellem erhvervs- og kulturliv og øget brug af oplevelsesbaseret
forretningsudvikling.
Støttemodtager og støtteform
Tilskuddet udmøntes på baggrund af en rammeaftale og handlingsplan mellem CKO og
Kulturministeriet / Erhvervs- og Vækstministeriet.
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Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
CKO arbejder på at fremme gensidigt værdiskabende kompetenceudveksling mellem
kultur- og erhvervsliv, herunder dels for at øge kendskabet til anvendelsen af kreativitet
og oplevelser i erhvervslivet, dels for at styrke de forretningsmæssige kompetencer i
kulturlivet. CKO har fokus på særlige vækstudfordringer i de kreative erhverv inden for
bl.a. forretningsudvikling, finansiering og internationalisering.
CKO styrker bl.a. virksomheder i de kreative erhvervs forretningsforståelse gennem
strategiske samarbejder med det øvrige erhvervsliv. Det øvrige erhvervsliv støttes indirekte ved udbredelse af kendskabet til, hvordan der kan skabes innovation og vækst
gennem oplevelsesbaseret forretningsudvikling.
Evaluering af ordningen
Der følges hvert år op på, om CKO opfylder målene i deres handlingsplan.
Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi blev evalueret i 2012, som en del af en samlet
evaluering af den politiske aftale fra 2007 om styrkelse af kultur- og oplevelsesøkonomien i Danmark.
Andre oplysninger
Yderligere oplysninger kan ses på: www.cko.dk
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Andre støtteordninger

§ 21.11.62.10 Dagbladsnævnet
Dagbladsnævnet blev oprettet i 2006 som en afløser for Dagspressens Finansieringsinstitut. Dagbladsnævnet kan yde støtte til tre typer af projekter: 1) Etableringsstøtte til
projekter, som skaber nye dagblade, 2) Omstillingsstøtte til projekter, der skal vende
udviklingen på dagblade, som er i økonomiske vanskeligheder, 3) Saneringsstøtte til
dagblade, der er umiddelbart lukningstruede. Etableringsstøtte kan ydes til projekter, når
den nødvendige finansiering ikke kan tilvejebringes fra andre relevante kilder. For at
være støtteberettiget skal bladet være egnet til at fremme et alsidigt udbud af nyheder og
analyser af betydning for den offentlige debat. Bladet skal behandle samfundsrelaterede
emner af en vis bredde og med en relativt bred målgruppe.
Dagbladsnævnet består af fem medlemmer, som udpeges af kulturministeren efter indstilling fra bl.a. dagbladenes brancheforening. Formanden beskikkes direkte af kulturministeren.
Dagbladsnævnet udgør kun en lille andel af den samlede årlige statslige støtte til de
trykte medier, som på finansloven for 2013 udgør 403,6 mio. kr. i direkte støtte.
Støttemodtager og støtteform
Dagbladsnævnet yder støtte til dagblade og dagbladslignende publikationer, som udgives i Danmark. Støtten ydes som direkte støtte efter ansøgning til Dagbladsnævnet.
Siden oprettelsen i 2006 har Dagbladsnævnet primært givet tilskud i form af omstillingsstøtte. Blandt de største modtagere af omstillingsstøtte er Dagbladet Information (i 2006
- 2007) og Kommunen (2009). Der er senest i 2011 givet tilsagn på i alt 1,6 mio. kr. til to
omstillingsprojekter og et etableringsprojekt.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Dagbladsnævnet har til formål at opretholde og fremme alsidighed og mangfoldighed på
det danske dagbladsmarked. Støtten kan dermed begrundes i hensynet til fremme af
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viden i et demokratisk samfund. Erhvervsstøtteelementet består i direkte branchestøtte
til dagblade og dagbladslignende publikationer, idet de støttede aktiviteter potentielt kan
foregå på markedsvilkår i konkurrence med lignende aktiviteter. Der er tale om en selektiv ordning, hvorunder en branche kan opnå en økonomisk fordel, som den ellers ikke
ville have haft.
Evaluering af ordningen
Dagbladsnævnet skal hvert tredje år afgive en nærmere vurdering af aktiviteternes betydning for realiseringen af målsætningen i loven om at opretholde og fremme alsidighed
og mangfoldighed på det danske dagbladsmarked. Dagbladsnævnet afgav sin seneste
evalueringsrapport i juli 2012.
I evalueringsrapporten indgår en vurdering af støttens betydning for realiseringen af
lovens generelle målsætninger om større alsidighed og mangfoldighed på det danske
dagbladsmarked. På den baggrund vurderes det, at Dagbladsnævnet levede op til den
generelle målsætning i loven. I nævnets evalueringer gøres særskilt opmærksom på, at
Dagbladsnævnet ikke har mulighed for at yde støtte til internetbaserede projekter.
Regeringen og Enhedslisten har indgået en aftale om omlægning af mediestøtten i januar 2013. Dette betyder blandt andet, at Dagbladsnævnsordningen vil blive erstattet af
en ny innovationspulje til både trykte nyhedsmedier og skrevne internetbaserede nyhedsmedier. Lovforslaget om mediestøtten forventes fremsat i Folketinget i oktober 2013.
Andre oplysninger
På finansloven for 2013 er der afsat 6,1 mio. kr. til Dagbladsnævnet. Som led i Aftale om
Forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i 2009-2015 på 2009-prisniveau. Som led i Aftale
om Genopretning af dansk økonomi nedsættes bevillingen med 8 mio. kr. fra og med
2011.
Bevillingen til Dagbladsnævnet blev nedsat med ca. 11 mio. kr. i både 2008 og 2009
som følge af et mindreforbrug i tidligere år. Den akkumulerede formue udgjorde 71,3 mio.
kr. ultimo 2012. Heraf stammer 58,8 mio. kr. fra det nedlagte Dagspressens Finansieringsinstitut.
Dagbladsnævnet skal ses i sammenhæng med en række andre erhvervsstøtteordninger,
herunder distributionstilskud til dagblade, dagbladslignende publikationer samt visse
periodiske blade og tidsskrifter samt momsbehandlingen af dagblades omsætning.
Nærmere information om Dagbladsnævnet findes på hjemmesiden:
http://www.kulturstyrelsen.dk/bibliotek-og-medier/import/medieomraadet/aviser-ogblade/dagbladsnaevnet/
Dagbladsnævnet er reguleret i lov nr. 576 af 24. juni 2005 om Dagbladsnævnet:
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=20989
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Kulturstøtte

§§ 21.11.62.15 - 21.11.62.40 Tilskud til dagblade, blade, tidsskrifter
og dagbladslignende publikationer
Der ydes distributionsstøtte til dagblade, tidsskrifter, blade mv. (jf nedenfor) De tre områder adskiller sig fra hinanden i forhold til typen af publikationer, der ydes støtte til.
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1) Periodiske blade og tidsskrifter (bladpuljen) §§ 21.11.62.15 og
21.11.62.20
Af puljen ydes distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter, der udkommer
mindst to gange årligt. Tilskud kan ydes, hvis bladets indhold er af almennyttig eller
humanitær karakter eller inden for områderne kultur, undervisning, idræt, miljø og religion. Udgiverne udgøres primært af foreninger, humanitære organisationer og trossamfund. Ældresagen NU og Ældresagen NYT er de største tilskudsmodtagere med
tilskud i størrelsesordenen 2,5 mio. kr. pr. blad.

2) Dagblade (Dagbladspuljen) §§ 21.11.62.25 og 21.11.62.30
Af puljen ydes tilskud til distribution af dagblade i Danmark. Puljen fordeles gennem en
hovedordning og en supplementsordning.
I Dagbladspuljens hovedordning kan hvert dagblad maksimalt modtage støtte til distribution af 7,2 mio. eksemplarer pr. år. Tilskudstaksten er højest for landsdækkende morgenblade, mindre for landsdækkende eftermiddagsblade samt lokale morgenblade og
lavest for lokale eftermiddagsblade. Det betyder, at dagbladene, alt afhængigt af tilskudssatsen, maksimalt kan opnå en støtte på henholdsvis 22 mio. kr. og 18 mio. kr. i
2013. Maksimumsgrænsen er ikke relevant for ikke-landsdækkende eftermiddagsblade.
11 dagblade forventer at distribuere mere end 7,2 mio. eksemplarer.
I supplementsordningen er der ingen overgrænse for hvor mange eksemplarer, der kan
få tilskud. Ordningen er kun for landsdækkende dagblade med et dagligt oplagstal på
under 50.000 eksemplarer eller blade, der retter sig til et nationalt mindretal i Danmark.
De største tilskudsmodtagere fra supplementspuljen er Kristeligt Dagblad og Information.

3) Dagbladslignende publikationer (Ugeavispuljen) §§ 21.11.62.35
og 21.11.62.40
Ugeavispuljen blev oprettet i 2006. Puljen giver distributionstilskud til kommercielle blade,
der minder om dagblade, men ikke udkommer så ofte. De største tilskud fra Ugeavispuljen ydes til Ingeniøren og WeekendAvisen i størrelsesordenen 3,5-4,5 mio. kr.
Støttemodtagere og støtteform
Støttemodtagere er udgivere af dagblade, dagbladslignende publikationer samt blade og
tidsskrifter. Der ydes udelukkende tilskud til distribution. Støtten ydes i form af direkte
støtte.
Ordningernes formål og erhvervsstøtteelement
Ordningerne har til formål at sikre, at der sker en distribution af dagblade tidsskrifter,
blade mv. til alle dele af landet, herunder også dele, hvor det ikke ud fra et kommercielt
synspunkt kan betale sig for udgiverne at distribuere aviser mv. Erhvervsstøtteelementet
består både i direkte branchestøtte til dagbladene og i indirekte branchestøtte til distributørerne heraf.
Evaluering af ordningerne
Dagbladspuljen blev oprettet i 2007, ugeavispuljen i 2006 og bladpuljen i 2004. Ordningerne er evalueret i forbindelse med Udredning af den fremtidige offentlige mediestøtte
(september 2009) og Mediestøtteudvalgets rapport Demokratistøtte – Fremtidens offentlige mediestøtte (september 2011). Oplagstallene for dagblade mv. har været faldende
de seneste år, mens bevillingen har været nogenlunde uændret. Dermed er støtten pr.
distribueret eksemplar steget.
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På baggrund af Mediestøtteudvalgets arbejde har regeringen og Enhedslisten indgået en
aftale om omlægning af mediestøtten i januar 2013, således at distributionsstøtten til
dagblade og dagbladslignende publikationer vil blive erstattet af en produktionsstøtte til
trykte nyhedsmedier og internetbaserede nyhedsmedier, ligesom Bladpuljen vil blive
justeret. Lovforslaget om mediestøtten forventes fremsat i Folketinget i oktober 2013.
Andre oplysninger
På Finansloven for 2013 er der afsat 349,2 mio. kr. til Dagbladspuljen, 10,2 mio. kr. til
Ugeavispuljen og 38,1 mio. kr. til Bladpuljen. Som led i aftale om Forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i 2009-2015 på 2009-prisniveau. Bevillingen til Dagblade og ugeaviser
er desuden reduceret med henholdsvis 11,7 mio. kr. og 0,3 mio. kr. årligt i perioden
2009-2013 som følge af udmøntningen af budgetregulering vedrørende erhvervsstøtteordninger mv., der indgik i Aftale om finanslov for 2009.
Andre oplysninger
Yderligere oplysninger kan ses på:
www.kulturstyrelsen.dk/medier/aviser-og-blade/
Se om Dagbladspuljen i lov nr. 570 af 9. juni 2006 om tilskud til distribution af dagblade:
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12009
Se om Bladpuljen og Ugeavispuljen i bekendtgørelse nr. 636 af 24. juni 2008 om distributionstilskud til visse periodiske blade og tidsskrifter samt dagbladslignende publikationer:
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=120388
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Kulturstøtte

§§ 21.24.03.10 - 21.24.03.40 Tilskud til filmformål mv.
Bevillingen til tilskud til filmformål er fastlagt i filmaftalen 2011-2014. Ordningen indeholder 4 delregnskaber på finansloven: spillefilm, kort- og dokumentarfilm, talentudvikling
og andre formål. Inden for de 4 delregnskaber finansierer tilskuddet til filmformål mv. en
lang række tilskudsordninger, som administreres af Det Danske Filminstitut. DR og TV2
medfinansierer talentudviklingsordningen. Eksempler på støtteordninger under tilskud til
filmformål er markedsordningen og konsulentordninger for spillefilm samt kort- og dokumentarfilm. Markedsordningen retter sig mod film med et stort publikumspotentiale,
mens konsulentordningen retter sig mod film med stærke kunstneriske kvaliteter. Støtten
kan ydes som støtte til manuskriptudarbejdelse, til udvikling og til produktion. Konsulentens rolle i konsulentordningen består i at prioritere de økonomiske støttemidler, som
staten har afsat. Konsulenten indtager en rolle som bindeled mellem ansøgeren og
Dansk Filminstituts direktion og medvirker til at garantere, at prioritering af støttemidlerne
sker i samklang med intentionerne i Filmloven og rammeaftalen mellem Det Danske
Filminstitut og Kulturministeriet. Konsulentordningen og markedsordningen støtter først
og fremmest filmprojekter med filminstruktører, der tidligere har lavet en spillefilm eller
kort- og dokumentarfilm. Filmstøtteordningen har fungeret under forskellige former siden
1964.
Støttemodtager og støtteform
En lang række film og filmrelaterede projekter, herunder biografer, modtager støtte fra
tilskud til filmformål mv. For så vidt angår filmproduktionen ydes der støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling, produktion og lancering af danskproducerede spillefilm samt
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kort- og dokumentarfilm. Støtte til film, der produceres i samarbejde med udenlandske
producenter, forudsætter, at der er et rimeligt forhold mellem den danske og den udenlandske økonomiske indsats og indflydelse på produktionen.
Tilskuddet ydes som direkte støtte. Der er ikke noget generelt maksimalt støttebeløb.
Det afhænger af den enkelte ordning.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Formålet med tilskud til filmformål mv. er at udvikle den danske filmkunst, filmkultur og
biografkultur, jf. filmloven.
Erhvervsstøtteelementet består i direkte branchestøtte til producenter af film, biografer
mv., idet de støttede aktiviteter potentielt kan foregå på markedsvilkår i konkurrence med
lignende aktiviteter.
Evaluering af ordningen
Det Danske Filminstitut gennemfører en evaluering af støttesystemet efter 2 år i aftaleperioden 2011-2014. Evalueringen forelægges forligskredsen.
Andre oplysninger
Ordningen er bundet af filmaftalen 2011-2014 mellem regeringen, Dansk Folkeparti,
Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Enhedslisten, Liberal Alliance og Kristendemokraterne.
Ordningen er notificeret til EU-kommissionen som statsstøtte.
Yderligere oplysninger kan ses på:
1)

Det Danske Filminstituts hjemmeside: www.dfi.dk

2)

Støtten er reguleret i lovbekendtgørelse nr. 401 af 27. maj 2004:
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11926#K5

Hovedkategori: Anden ordning
Område: Kulturstøtte

§ 21.33.54.10 Tilskud til zoologiske anlæg
For at fremme den kvalitative udvikling af danske zoologiske anlæg gives der støtte til
anlæg med høj kvalitet og gode udviklingsperspektiver. Størrelsen af det statslige tilskud
fastlægges under hensyn til bl.a. det enkelte anlægs kvaliteter og aktivitetsniveau samt
størrelsen af den årlige finanslovsbevilling til formålet. Der er ikke noget maksimalt støttebeløb. Ordningen blev oprettet i 2000, og bevillingen administreres af Kulturstyrelsen.
Støttemodtager og støtteform
I 2011 blev der givet støtte til 8 zoologiske anlæg, herunder Zoologisk Have København,
Randers Regnskov og Nordsøen Oceanarium. Der gives fortrinsvis støtte til få, økonomisk bæredygtige anlæg. Zoologisk Have København modtog 18,2 mio. kr., hvilket var
det højeste støttebeløb. KattegatCentret og Danmarks Akvarium modtog 1,0 mio. kr.,
hvilket var det laveste støttebeløb.
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Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Sigtet med at yde tilskud er at tilskynde til en stadig højere grad af professionalisme i de
zoologiske anlægs arbejde med formidling af viden om dyrene og deres levevis samt
anlæggenes deltagelse i relevante avlssamarbejder og naturbevarelsesprojekter. De
zoologiske anlægs aktiviteter sker på markedsvilkår og er i helt overvejende grad dækket
af entréindtægter. Modtagerne får derfor en økonomisk fordel af ordningen.
Evaluering af ordningen
Ordningen i den nuværende form blev indført i 2000 og er endnu ikke blevet evalueret.
Andre oplysninger
Som led i aftalen om Forårspakke 2.0 fastholdes bevillingen i perioden 2009-2015 på
2009-prisniveau.
Yderligere oplysninger kan ses på Kulturministeriets Koncerncenters hjemmeside:www.kc.kum.dk
Støtten er reguleret i lov nr. 255 af 12. april 2000:
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=11768
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Kulturstøtte

MILJØMINISTERIET
§ 23.23.11.20. Miljømærkeordninger
Ordningen finansierer udgifter til Miljømærkning Danmark og Miljømærkenævnet. Miljømærkning Danmark varetager den daglige administration af det europæiske miljømærke
Blomsten og det nordiske miljømærke Svanen i Danmark og fungerer samtidig som en
uafhængig kontrolinstans i forhold til mærkerne. Miljømærkning Danmark finansieres
delvist af staten. Virksomhederne betaler ca. 35 pct. af omkostningerne gennem gebyrer.
Miljømærkning Danmarks hovedopgaver er at udvikle kriterier (standarder) for forskellige
produktområder, at behandle ansøgninger om licens fra virksomheder samt generel
rådgivning og kommunikation om miljømærkearbejdet og miljømærkerne i Danmark. For
at sikre troværdighed afholder Miljømærkning Danmark kontrol og tilsyn med virksomheders brug af miljømærkerne.
Blomsten og Svanen er en frivillig ordning for producenter. En lang række produkter kan
mærkes med Blomsten eller Svanen. Det gælder dagligvarer som køkkenruller og shampoo og langvarige forbrugsgoder som møbler og computere. Serviceydelser kan også
miljømærkes, fx hoteller og bilvaskehaller. Fødevarer og medicin mærkes ikke med
Blomsten eller Svanen.
Svanens retningslinjer tilkendegiver et ønske om, at ordningen er selvfinansierende især
for den del, der har med virksomhedernes ansøgning om licens at gøre. Det vurderes, at
virksomhederne afholder tæt på 100 pct. af omkostningerne ved behandlingen af licens
til svanemærket i form af et ansøgningsgebyr på € 2.000, og et årligt gebyr, der afhænger af omsætningen af det miljømærkede produkt.
Blomstens reviderede forordning (2009) angiver, at virksomheder skal betale de reelle
administrationsomkostninger ved ansøgning om licens, med et maksimalt ansøgnings-
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gebyr på € 1.200. Der betales tillige et fast årligt gebyr på € 1.500. For både ansøgningsog årsgebyr ydes der 50 pct. rabat til små- og mellemstore virksomheder. Gebyrstrukturen er ny, og det er endnu ikke opgjort, hvor høj den faktiske egenbetaling er.
Miljømærkenævnet har opgaver i forbindelse med Svanen og Blomsten. Herunder blandt
andet at fastlægge mandat for nævnsformandens forhandlinger om kriteriesæt og retningslinjer for Svanen i det nordiske miljømærkenævn, at rådgive om kriterier for Blomsten og træffe principielle beslutninger i spørgsmål om administration af miljømærkerne,
samt behandle klager over Miljømærkesekretariatet.
Støttemodtager og støtteform
Producenter af miljømærkede produkter opnår en fordel af ordningen. Midlerne går til
finansiering af Miljømærkning Danmark og Miljømærkenævnet. Virksomhederne søger
om licens mod betaling af et gebyr (delvis finansiering af en serviceydelse).
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Formålet med miljømærkning af produkter er at fremme udvikling, afsætning og anvendelse af produkter, som er mindre miljøbelastende end andre lignende produkter.
Erhvervsstøtteelementet består i, at staten delvist finansierer udgifterne til miljømærkearbejdet i Danmark. Der er tale om en frivillig ordning med en overvejende egenbetaling
for arbejde knyttet direkte til virksomheden selv. At virksomhederne alligevel deltager
viser netop, at der er en økonomisk fordel ved ordningen.
Evaluering af ordningen
Det europæiske miljømærke Blomsten blev etableret i 1992, og Danmark har været med
fra starten. Danmark tilsluttede sig det nordiske miljømærke Svanen i 1997. Der er siden
2004 blevet gennemført årlige undersøgelser af danskernes kendskab til miljømærkerne.
Den seneste undersøgelse fra 2009 viser, at godt halvdelen af danskerne kender til
blomstermærket, og knap 90 pct. kender til svanemærket.
Andre oplysninger
Yderligere oplysninger kan ses på Miljømærkning Danmarks hjemmeside:
www.ecolabel.dk
Miljømærkeordningerne er reguleret i bekendtgørelse om det europæiske og nordiske
miljømærke, bekendtgørelse nr. 447 af 23. april 2010:
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=131387#Not1
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Grøn omstilling

§ 23.23.11.30. Formidlingsaktiviteter og undersøgelser, herunder
vedr. affald og genanvendelse
Af kontoen afholdes udgifter til gennemførelser af miljøfaglige formidlingsaktiviteter og
undersøgelser inden for bl.a. affald og affaldsforebyggelse, herunder genanvendelse og
anden affaldshåndtering.
Som følge af Aftale om finansloven for 2013 afsættes 16 mio. kr. til projekter der understøtter oplysning om og udførelse af projekter inden for grøn omstilling. Der kan være
tale om lokalt forankrede samarbejdsprojekter samt konkrete formidlings- og debataktiviteter, der øger kendskabet til bæredygtig produktion og forbrug samt bidrager til lavere
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miljøbelastning og ressourceforbrug mv. Midlerne indgår i en større indsats for videnopbygning og lokal forankring på i alt 20 mio. kr. De øvrige midler er afsat under Fødevareministeriet samt under § 23.21.01. Miljøstyrelsen.
Støttemodtager og støtteform
Der ydes ikke direkte støtte til enkelte virksomheder, men virksomhederne kan indgå i
samarbejde om nye løsninger mellem myndigheder og erhvervsliv. Støtten består i at
staten påtager sig udgifter til at udvikle og formidle aktiviteter vedr. affaldsforebyggelse
og affaldshåndtering.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Ordningen har til formål at understøtte fx regeringens ressourcestrategi med særlig fokus
på affaldsforebyggelse og affaldshåndtering m.m.
Evaluering af ordningen
Ordningen er ikke blevet evalueret.
Andre oplysninger
Link til regeringens ressourcestrategi:
www.mst.dk/Annoncer/Ressourcestrategi_affald/
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Grøn omstilling

§ 23.24.31.10. Aktiviteter vedr. bekæmpelsesmidler
Aktiviteterne under kontoen vedrører grøn omstilling på følgende områder: Et bekæmpelsesmiddelforskningsprogram, gennemførelse af projekter i relation til administration
og myndighedsbehandling af pesticidgodkendelser mv., etablering af monitering og varslingssystemer for en række skadegørere, informationskampagner for haveejere, varslingssystemer for pesticider i grundvand, samt en øget indsats for hjælp og tilskud til virksomheder med henblik på flere vurderinger af alternative plantebeskyttelsesmidler, der
blandt andet kan anvendes til økologisk avl. Dele af midlerne kan overføres til Danmarks
og Grønlands Geologiske Undersøgelser samt Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på
Aarhus Universitet til driften af varslingssystemet for pesticider i grundvand. Der er i alt
tilført 33,2 mio. kr. i 2010, 38,1 mio. kr. i 2011, 36,5 mio. kr. 2012, 38,1 mio. kr. i 2013,
36,1 mio. kr. i 2014 og 35,7 mio. kr. i 2015.
Formålet med programmet for bekæmpelsesmiddelforskning er at bidrage til at sikre fortsat udbygning og styrkelse af videngrundlaget for vurdering af bekæmpelsesmidlers
sundhedseffekter og deres effekter på miljø og natur. Tilskudsbevillingen følger reglerne
i Forskningsrådgivningslovens § 18, stk. 2. Loven foreskriver, at Det Strategiske Forskningsråd skal godkende uddelingsproceduren og foretage en forskningsfaglig vurdering
af indkomne ansøgninger, inden de enkelte ministre uddeler statslige forskningsbevillinger, der ikke er basisbevillinger knyttet til en bestemt institution eller bevillinger til
forskningsbaseret myndighedsbetjening. På baggrund heraf uddeler de enkelte ministre
midlerne blandt de ansøgere, som rådet har fundet støtteværdige. Tilskudsbevillingen til
bekæmpelsesmiddelforskning udmøntes årligt til forskning ved offentlige og private
forskningsinstitutioner via forskningsopslag. Det sker efter drøftelser med Miljøstyrelsens
Rådgivende Udvalg for Bekæmpelsesmiddelforskning. Der kan af bevillingen ydes tilskud til undersøgelser mv., der er nødvendige for godkendelse af pesticider.
Tilskud til forskningsprojekterne kan maksimalt andrage 100 pct. af de meromkostninger,
der for forskningsinstitutionen er forbundet med at gennemføre det pågældende forsk-
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ningsprojekt. Tilskud ydes efter retningslinjer fastsat i vejledninger udarbejdet af Miljøstyrelsen. Tilskudsbevillingen ydes som offentlige programmidler i henhold til reglerne i budgetvejledningen om tilskudsfinansieret forskningsvirksomhed.
For at Miljøstyrelsen kan opfylde Kemikalielovens krav om tilsyn og kontrol med bekæmpelsesmidler mv. indgår Miljøstyrelsen kontrakter om kontrolanalyse af bekæmpelsesmidler samt risikovurdering af mikrobiologiske bekæmpelsesmidler. Den årlige udgift udgør ca. 2 mio. kr.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Grøn omstilling

23.27.09. Grøn teknologi
I forbindelse med finansloven for 2012 blev der afsat i alt 130 mio. kr. inden for Miljøministeriets eksisterende rammer til gennemførsel af en ny miljøteknologisk indsats i 20122015. Indsatsen indeholder blandt andet en tilskudspulje på i gennemsnit 15 mio. kr. årligt til virksomheders udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier, samt etablering af offentlig-private partnerskaber, der skal samarbejde om at løse nationale og
globale miljøudfordringer inden for områder, hvor danske virksomheder kan skabe konkurrencedygtig miljøteknologi.
Der er udstedt BEK nr. 1049 af 7. november 2012 om tilskud til miljøeffektiv teknologi om
ordningen, som er i kraft indtil den ophæves, eller der udstedes en ny bekendtgørelse.
Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen, Enhedslisten
og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 blev der afsat 95 mio. kr. til
en indsats for miljøteknologier. Af de samlede midler anvendes 20 mio. kr. til bæredygtigt
og økologisk byggeri.
Tilskud gives til udvikling, test og demonstration af miljøteknologi, til gennemførlighedsundersøgelser samt til at opbygge viden om eller informere om miljøteknologiske muligheder og behov. Midlerne anvendes med fokus på vand og klimatilpasning, ressourceeffektivitet og affald, kemikalier og luftforurening samt til at understøtte udvikling og afprøvning af teknologier og byggematerialer, der kan fremme et mere bæredygtigt byggeri,
herunder økologisk nybyggeri og renovering. Indsatsen skal på én gang bidrage til en
grøn omstilling, herunder sikre et bedre miljø og sikre danske erhvervsliv de bedste muligheder for at forberede, tilpasse og udnytte de muligheder, som ligger i at være på forkant med teknologiudviklingen. Støtten ydes som tilskud til private og offentlige virksomheder, organer, aktører og institutioner. Det omfatter bl.a. private virksomheder, foreninger, organisationer, privat personer, forskningsinstitutioner, universiteter og offentlige
myndigheder.

1) § 23.27.09.50 Udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier
Som en del af den nye miljøteknologiske indsats i 2012-2015 oprettes en pulje med det
formål at bidrage til fremme af nye miljøteknologiske løsninger med potentiale for miljøforbedringer og markedsmuligheder. Der er afsat gennemsnitligt 15 mio. kr. om året i
2012-2015 til tilskud til virksomheders udvikling, test og demonstration af nye miljøteknologier bl.a. indenfor luft, affald, vand, støj og kemikalier. Midlerne kan også anvendes til
etablering af test- og demonstrationsprojekter i lande med et marked for dansk miljøteknologi samt andre projekter bl.a. formidling, videnopbygning og rammeskabende aktivite-
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ter, der kan styrke den miljøteknologiske indsats. Midlerne kan herudover anvendes i
projekter med international samfinansiering.

2) § 23.27.09.55 Tilskud til test, demonstration og verifikation af
vandteknologi
På underkontoen kan der udbetales tilskud til test, demonstration og verifikation af vandteknologi. Underkontoen skal understøtte fremme af nye vandteknologiske løsninger
med potentiale for miljøforbedringer og markedsmuligheder. Midlerne skal anvendes til
at etablere test og større demonstrationsprojekter og kan bruges til at understøtte virksomheders verifikation af vandteknologiske løsninger. Midlerne kan også anvendes til
etablering af test- og demonstrationsprojekter i lande med et marked for dansk miljøteknologi samt andre projekter bl.a. formidling, videnopbygning og rammeskabende aktiviteter, der kan styrke den miljøteknologiske indsats. Midlerne kan herudover anvendes i
projekter med international samfinansiering.

3) § 23.27.09.60 Offentligt-private partnerskaber, miljøsamarbejde med højvækstlande og grøn markedsføring
Som en del af den nye miljøteknologiske indsats i 2012-2015 gennemføres initiativer
indenfor:
1)

Etablering af offentligt-private partnerskaber, som skal samarbejde om at løse
nationale og globale miljøudfordringer inden for områder, hvor danske virksomheder kan skabe konkurrencedygtig miljøteknologi til verdensmarkedet. Partnerskaberne skal bl.a. bidrage til at pege på indsatsområder indenfor udvikling,
test og demonstration, jf. ovenfor. Derudover kan der ske en videreførelse og
opfølgning på eksisterende partnerskaber etableret under de tidligere miljøteknologiske handlingsplaner.

2)

Miljøsamarbejdsaftaler med højvækstlande, idet der skal følges op på de allerede indgåede miljøsamarbejdsaftaler med højvækstlande som Kina og Indien,
så dansk eksport af miljøteknologi fremmes. Dette sker for at udnytte, at Danmark er førende i miljøteknologi og eksporterer mange miljøteknologiske løsninger.

3)

Grøn markedsføring, som skal give danske virksomheder bedre muligheder for
at markedsføre sig på en grøn profil i ind- og udland. Instrumenterne dertil kunne for eksempel være: Tværgående samarbejde med virksomheder, brancheorganisationer og vidensinstitutioner m.m. samt værktøjer til total cost beregninger, miljøhensyn ved design af produkter, miljøledelse i virksomheder med
henblik på øget ressourceeffektivitet og leverandørstyring. Indsatsen koordineres med den eksisterende indsats vedrørende grøn markedsføring.

Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen, Enhedslisten
og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 styrkes indsatsen med 14
mio. kr. i 2013.

4) § 23.27.09.70 Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram MUDP
Som led i Aftale om finansloven for 2012 blev der afsat i alt 50 mio. kr. i 2012 til et Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, MUDP. MUDP har fokus på at styr-
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ke Danmarks position i forhold til udvikling af nye teknologier til miljø- og naturbeskyttelsesformål, herunder vand, ren luft, affald og ressourceeffektivitet, oprensning af jord,
kemikalier, støj, samt evt. andre områder, som miljøministeren prioriterer. Der vil også
blive lagt vægt på, at indsatsen skal bidrage til at fremme vækst og beskæftigelse i
Danmark.
Rammerne for programmet fastlægges af miljøministeren efter dialog med Folketingets
partier. Hovedkontoens nuværende bekendtgørelse ændres og tilpasses MUDP.
Som led i Aftale om finansloven for 2013 samt Aftale mellem regeringen, Enhedslisten
og Liberal Alliance om fordeling af forskningsreserven i 2013 styrkes indsatsen med 76,2
mio. kr.
Støttemodtager og støtteform
Ordningen er ikke på forhånd begrænset til nogen bestemte sektorer. Tilskud ydes primært til projekter med en høj nyhedsværdi og hvor tilskyndelsesvirkningen er beskrevet.
Støtten ydes i form af direkte tilskud.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Formålet med MUDP er at fremme miljøteknologi på områder som vand, luft, affald og
kemi, hvor miljøudfordringerne er store, og hvor danske virksomheder har gode forudsætninger for at skabe vækst og eksport. Erhvervsstøtteelementet består i direkte støtte
til virksomheder, forskningsinstitutioner mv. Med tilskudsordningen opnår modtagerne,
herunder virksomheder, at risikoen i forbindelse med deres udviklingsarbejde reduceres
eller at de kan komme hurtigere i gang med deres udviklingsaktiviteter. Virksomhederne
kan også drage fordel af den forskning og udvikling, som støttes via tilskudsordningen til
fremme af miljøeffektiv teknologi, men som foregår i andet regi, fx. i forskningsinstitutioner.
Evaluering af ordningen
Det eksisterende MUDP afløser to handlingsplaner for miljøteknologi, som dækker perioderne 2007-2009 og 2010-2011. Der er foretaget en ekstern evaluering af de to handlingsplaner, jf. Mijøstyrelsen, 2013:
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2013/04/978-87-93026-08-7.pdf
I tilknytning til etableringen af MUDP vil rammerne for evaluering af denne ordning blive
fastlagt.
Andre oplysninger
Yderligere oplysninger kan ses på hjemmesiden for Sekretariatet for miljøeffektiv teknologi:
www.ecoinnovation.dk/Emneoversigt/IsaerForVirksomheder/Finansiering_tilskud/Tilskud
sordning_miljoeteknologi_mst.htm
Lovgrundlaget for den hidtidige ordning findes i Bekendtgørelse om tilskud til miljøteknologi
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Grøn omstilling.
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§ 23.72.01.15. Naturforvaltning, landdistriktprogrammet
Kontoen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til opfyldelse af Natura 2000
direktiverne. Der er afsat i alt 248,2 mio. kr. i perioden 2011-2015, fordelt med 44,2 mio.
kr. i 2011 og 51,0 mio. kr. i hvert af årene 2011-2015.
Kontoen omfatter naturforvaltningsmidler, der indgår under EU's landdistriktsprogram.
Kontoen anvendes til nødvendige anlæg i tilknytning til projekter og pleje inden for Natura 2000 områderne og til nødvendige forundersøgelser i forbindelse med disse anlæg.
Der kan ydes tilskud (tilsagn) til lodsejere, kommuner og andre interessenter. Indsatsen
fastlægges nærmere i Natura 2000 planlægningen.
Den statslige bevilling overføres til § 24.23.03.31. Naturforvaltning, idet landdistriktsprogrammet administreres af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Der henvises i
øvrigt til anmærkningerne til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris
§24.23.03.31. Naturforvaltning.
Som led i Aftale om finansloven for 2012 er der foretaget en miljøfokusering af landdistriktsprogrammet og nettoudgifter på 1,5 mio. kr. er overført fra 2012 til 2013 som følge
af forskydning af udgiftsbehov. Endvidere er nettoudgifterne, via forbrug af videreførsel
fra tidligere år, reduceret med 5,5 mio. kr. i 2013 som følge af forskydning i udgiftsbehovet. De igangsatte initiativer finansieret af landdistriktsprogrammet for 2010-2013 er
foreløbig teknisk videreført for 2014 og derefter.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Grøn omstilling

§ 23.72.07.30. Ophør med vandløbsvedligehold
Støttemodtager og støtteform
Med Grøn Vækst aftalen blev det besluttet, at erhvervet, indenfor rammerne af Landdistriktsprogrammet, vil kunne opnå kompensation for lovkrav om bl.a. reduceret eller
ophør med vandløbsvedligeholdelse.
Endvidere ydes der tilskud til kommunerne til gennemførelse af konkrete konsekvensvurderinger (forundersøgelser) af vandplanens indsatser om ændret vedligeholdelse af
vandløb.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Der kan ydes kompensation via Landdistriktsprogrammet til landbrugserhvervet for eventuelle tab som følge af vandplanens indsatser om ændret vandløbsvedligeholdelse.
Der er ikke et erhvervsstøtteelement i ordningen.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Grøn omstilling

§ 23.72.08.11. Vådområdeindsats, projektjord
Ordningen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til opfyldelse af vandrammedirektivet. De igangsatte initiativer medfinansieres af EU s landdistriktsprogram.

71

Formålet med etablering af vådområder er at beskytte og forbedre vandmiljøet og naturforholdene og begrænse forureningen fra landbruget ved at reducere næringsstofbelastningen af vandmiljøet og at forbedre den økologiske tilstand i vandmiljøet. Etablering af
et kvælstofvådområde kan reducere kvælstofudvaskningen til vandmiljøet gennem denitrifikation. Samtidig fremmes en naturtype, som er truet i det intensivt dyrkede landbrugslandskab bl.a. ved ekstensivering af landbrugsarealet og ophør af anvendelse af
pesticider.
Der skal etableres op til 10.000 ha vådområder. Indsatsen sker inden for rammerne af
Aftale af 27. november 2009 mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet.
Kommunale vådområdeprojekter er primært forudsat realiseret ved opkøb af projektjord
og efterfølgende salg af projektarealer med tinglyst deklaration ved udbud. Den statslige
andel (nettobevilling) for ordningen overføres i takt med projektimplementering til §
24.21.05.36 idet landdistriktsprogrammet administreres af Fødevareministeriet.
Støttemodtager og støtteform
Landmænd modtager støtten.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Ordningen indgår i indsatsen for grøn omstilling og bidrager til opfyldelse af vandrammedirektivet. De igangsatte initiativer medfinansieres af EU s landdistriktsprogram.
Evaluering af ordningen
Der henvises til Fødevareministeriets rapport fra 11. februar 2008 om Det danske landdistriktsprogram 2007-2013.
Andre oplysninger
Link til Aftale af 27. november 2009 mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet.
www.naturstyrelsen.dk/NR/rdonlyres/F7196CCB-9885-4FC1-AF255DC3462A0F9D/0/KLaftalenkunvaadomraader.pdf
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Grøn omstilling

§ 23.72.08.20. Ådale
Støttemodtager og støtteform
Kommuner modtager tilsagn om tilskud til gennemførelse af forundersøgelser af mulige
vådområdeprojekter og efterfølgende til realisering af vådområderne.
Der er ikke et erhvervsstøtteelement i ordningen.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Formålet er at etablere kommunale ådalsprojekter med henblik på at op nå reduktion i
udvaskningen af fosfor for at reducere fosforbelastningen af visse søer, som led i gennemførelsen af vandrammedirektivet. Kontoen indgår under landdistriktsprogrammet.
Der er afsat i alt 83,8 mio. kr. i perioden 2010-2015, hvoraf 81,3 mio. kr. indgår under
landdistriktsprogrammet.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Grøn omstilling
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§ 23.72.09.10. Lodsejererstatning
Støttemodtager og støtteform
Der ydes tilskud til private lodsejere og private forpagtere som kompensation i forbindelse med gennemførelse af naturprojekter i Natura 2000 områder. Desuden kan midlerne anvendes til udbetaling af kompensation og erstatning i forbindelse med forpligtelser en private lodsejer er pålagt for opfyldelse af Natura 2000 forpligelser.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Formålet er at kompensere private lodsejere mv. for mindreindtægter som følge af aktiviteter og forpligtelser, der er nødvendige for opfyldelse af EU’s naturdirektiver.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Grøn omstilling

§§ 23.72.11.10 - 23.72.11.30 Statslige vådområder
Den statslige vådområdeindsats er et led i regeringens indsats for mere natur og en aktiv
implementering af EU's vandrammedirektiv. Initiativet supplerer den kommunale vådområdeindsats 2010 – 2015 (jf. § 23.72.08. Vådområder og ådale) primært ved store projekter, og både økonomisk og arealmæssigt. Indsatsen bidrager til omkostningseffektivt at
efterleve krav i vandrammedirektivet gennem reduktion af udledning af kvælstof til bestemte indre fjorde og farvande. Midlerne under kontoen anvendes til Naturstyrelsens
forberedelse og realisering af større vådområdeprojekter, herunder køb og salg af erstatningsjord. Der er afsat 98,7 mio. kr. i 2012 og 60,7 mio. kr. i 2013, hvoraf 2,5 mio. kr.
anvendes til administration i 2012. Indsatsen medfinansieres under EU's landdistriktsprogram og bidrager med en samlet kvælstofreduktion på 181 tons/år og vil skabe op til
1.600 hektar ny natur.
Støttemodtager og støtteform
Naturstyrelsen modtager tilsagn om tilskud til gennemførelse af forundersøgelser af
mulige vådområdeprojekter og efterfølgende til realisering af vådområderne.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Grøn omstilling

§§ 23.73.12.20. - 23.73.12.40. Skovbrugsforanstaltninger iht. skovloven
Af puljen til skovbrugsforanstaltninger ydes tilskud til følgende ordninger: 1) Privat skovrejsning på landbrugsjord, 2) Kompensation til skovejere, der indgår aftale om sikring af
skovarealer i overensstemmelse med Natura 2000-planer for det pågældende område
(Natura 2000-områder er særligt værdifulde naturområder), 3) Særlig drift af skov med
henblik på at sikre udvalgte arters levesteder (hasselmusen og forskellige arter af flagermus), 4) Sikring af egekrat samt praksisnære forsøg om skovrejsning. Tilskud ydes
efter ansøgning til Naturstyrelsen. Der ydes EU-refusion til ordningen.
Støttemodtager og støtteform
Støttemodtagere er skovejere og indehavere af landbrugsjord, hvor der rejses skov.
Støtten ydes i form af direkte tilskud.
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Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Formålet med ordningen er at medvirke til at forøge skovarealet i overensstemmelse
med regeringens politik samt at medvirke til at sikre, at Natura 2000 arealer i de danske
skove bliver drevet på en måde, der er i overensstemmelse med de planer, der bliver
udarbejdet for de pågældende områder.
Erhvervsstøtteelementet består i direkte støtte til at etablere skov på landbrugsjord samt
støtte til at drive skov i Natura 2000 områder på en særlig naturvenlig måde, så Danmark
kan opfylde sine forpligtelser i henhold til Fuglebeskyttelsesdirektivet og Habitatdirektivet.
Virksomhederne kompenseres for de økonomiske tab, som de ellers ville have haft. At
virksomhederne deltager, viser, at de opnår en fordel ved ordningen.
Tilskudsordningerne er udformet således, at der ydes tilskud til aktiviteter eller ændringer
i skovdriften, som er samfundsmæssigt ønskeligt, men som den erhvervsmæssige egeninteresse ikke kan motivere. Eksempelvis kan en mere naturvenlig skovdrift ofte ikke betale sig ud fra et snævert økonomisk synspunkt, men ved at yde tilskud forøger samfundet den enkelte skovejers incitament til at skabe bedre muligheder for dyr og planter. Det
drejer sig om langsigtede forbedringer af skovens biodiversitet.
Evaluering af ordningen
Skovbrugsforanstaltningerne er evalueret som en del af landdistriktsprogrammet 20002007, hvor der ligger en delrapport om ordningen. Natura 2000 ordningen er ikke evalueret, da den endnu ikke er sat i gang. Der er endvidere en midtvejsevaluering af landdistriktsprogrammet 2007-13 under udarbejdelse.
Andre oplysninger
Ordningen er et led i udmøntningen af den tidligere regerings aftale om Grøn Vækst.
Yderligere oplysninger kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside:
www.skovognatur.dk/Skov/Privat/Tilskud/
Lovgrundlaget for ordningen findes i Bekendtgørelse af lov om skove:
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=127129
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Grøn omstilling

§ 23.72.13.10. Tilskud til genplantning
Ordningen giver mulighed for tilskud til genplantning af private fredskovsarealer efter
stormfald. Tilskud ydes til merudgiften ved at rejse robust skov i stedet for den skov, der
væltede. Robust skov indeholder en væsentlig andel hjemmehørende træarter. Der er
ikke tale om en erstatningsordning. Det forudsættes, at skovejerne har forsikret sig mod
de umiddelbare virkninger af store stormfald. Ordningen administreres af Stormrådet, der
også træffer afgørelse om, hvorvidt der har været stormfald i et givet område. Ordningen
blev oprettet i 2000 som følge af orkanen i december 1999.
Støttemodtager og støtteform
Støttemodtagere er private ejere af fredskov og private ejere af skov, der ikke er fredskov, men hvor skoven pålægges fredskovspligt i forbindelse med tilskuddet. Støtten
ydes i form af direkte tilskud. Ordningen finansieres via årlige afgifter, der er pålagt forsikringer mod brand på fast ejendom eller for løsøre og er dermed statsfinansiel neutral.

74

Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Formålet med ordningen er at understøtte genetablering af danske skove efter stormfald
på en sådan måde, at de i fremtiden kan regenereres og bedre kan modstå lignende
storme. Erhvervsstøtteelementet består i direkte støtte til skovejere. Med tilskudsordningen opnår skovejerne tilskud til at genopbygge skovområder efter stormfald med robust
skov, der bedre kan modstå stormvejr. Skovejerne opnår dermed en økonomisk fordel,
som de ellers ikke ville have haft.
Andre oplysninger
Yderligere oplysninger kan ses på: www.skovognatur.dk/Skov/Privat/Tilskud/Stormfald/
Lovgrundlaget for ordningen findes i Lov om stormflod og stormfald:
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=25651
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132482
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Grøn omstilling

MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG
FISKERI
§ 24.21.01.43 Kompensationsordning vedrørende GMO-afgrøder
Ordningen blev indført i 2005 og er senest revideret i 2008. Ordningen giver mulighed for,
at landmænd kan få kompensation i tilfælde af utilsigtet spredning af genetisk modificeret
materiale, jf. lov nr. 436 af 9. juni 2004 om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder. Der afholdes udgifter til kompensation, sagsbehandling, analyser af afgrøder, forberedelse af retssager og advokatbistand. Dyrkerne af GMO-afgrøder betaler et samlet
bidrag på 0,5 mio. kr. i 2010 og frem, som dækker den samlede årlige kompensation.
Udgifter til sagsbehandling og analyser finansieres af staten. Der er i lov om dyrkning af
genetisk modificerede afgrøder mv. hjemmel til at genanvende erstatninger fra vundne
retssager til kompensationsudbetaling.
Natur- og Erhvervstyrelsen udbetaler, inden for den fastsatte ramme, kompensation til
jordbrugere, som lider tab på grund af forekomst af genetisk modificeret materiale i afgrøderne op til en vis tærskelværdi, hvis der i samme dyrkningssæson inden for en fastsat afstand er dyrket en genetisk modificeret afgrøde af samme eller beslægtet art, som
er identificeret i skadelidtes afgrøde. Det kompensationsberettigede tab kan højst udgøre
den reduktion i afgrødens salgspris, som forekomsten af genetisk modificeret materiale
har medført, eller det tab som følge af krav om genomlægning af økologiske arealer eller
dyr på grund af forekomst af genetisk modificeret materiale.
I 2012 er der ikke dyrket GMO-afgrøder på kommerciel basis i Danmark, hvilket betyder,
at ordningen er inaktiv. Det vurderes dog, at det er et spørgsmål om tid, før de første
landmænd går i gang. De på finansloven afsatte midler, der ikke anvendes, når ordningen er inaktiv, anvendes efter aftale med Fødevareministeriets departement.
Støttemodtager og støtteform
Ordningerne er rettet mod private virksomheder inden for landbrugserhvervet. Støtten
har form af direkte tilskud.
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Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Med ordningen opnår landmændene en økonomisk kompensation fra staten for tabte
salgsindtægter, som de alternativt selv skulle finansiere.
Evaluering af ordningen
Administrator af ordningen, dvs. FVM, har foretaget en evaluering i 2007, jf. Evaluering
af lov om dyrkning mv. af genetisk modificerede afgrøder. Evalueringen har ikke haft
nogen konsekvenser i form af ændret lovgrundlag.
Andre oplysninger
Der er ikke politiske bindinger på ordningen.
Bekendtgørelsen: www.retsinformation.w0.dk/Forms/R0710.aspx?id=114611
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Andre støtteordninger

§ 24.21.02.20. Projektstøtte til uvikling af biavl
Ordningen, som er 50 pct. EU-finansieret og hører under den fælles markedsordning
(CMO), har fungeret de seneste 6 år og fortsætter i perioden 2013-2016. Ordningens
formål er fastsat ved EU-forordning (EU) nr. 797/2004, som fastsætter, at det er muligt at
opnå støtte til faglig bistand til biavlere og sammenslutninger, bekæmpelse af varroatose,
rationalisering af flytninger af bistader, foranstaltninger til støtte for laboratorier, der analyserer honningens fysisk-kemiske kendetegn, foranstaltninger til støtte for genoprettelsen af bibestanden i EU og samarbejde med specialorganer om gennemførelse af programmer for anvendt forskning vedrørende biavl og biavlsprodukter. Ordningen er selvstændig, men læner sig tæt op ad den Nationale biavlsstrategi og det endelige støtteprogram bliver udarbejdet i et snævert samarbejde med de repræsentative erhvervsorganisationer og kooperativer indenfor biavl, hvorefter det meddeles Kommissionens,
som tager stilling og endeligt godkender. Programmet løber over en periode på 3 år og
er i mellemtiden lukket for ansøgninger. Programmet kan ikke omhandle eller omfatte de
foranstaltninger, der finansieres over Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 om støtte og
udvikling af landdistrikterne (EUGFL).
Støttemodtager og støtteform
Det er muligt for alle med interesse i biavl at søge tilskud via ordningen, dog skal forordningens formål overholdes, og Kommissionen skal i sidste ende tage stilling til projektbeskrivelserne og det endelige program. Derudover lægges der vægt på, at tilskuddet og
de endelige programmer og resultater heraf tilgodeser flest mulige og udbredes til flest
mulige. Programmet støttes med 50 pct. fra EU og suppleres med 50 pct. nationale
midler, og der er således ingen privat finansiering. En del midler har tidligere været anvendt til forskning hos kompetente institutioner og til rådgivning, uddannelse, kommunikation og praktisk biavl via paraplyorganisationer og mindre organisationer.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Ordningens formål er at forbedre produktionen og afsætningen af biavlsprodukter i Fællesskabet og omhandler faglig bistand, bekæmpelse af varroatose, rationalisering af
stadeflytning, forvaltning af genoprettelsen af bibestanden og samarbejde vedrørende
programmer for forskning inden for biavl og biavlens produkter. Overordnet støttes genoprettelsen af bibestanden i Europa ved forskning og udbredelse af kendskabet hertil,
herunder at udvikle præventive foranstaltninger til brug for de enkelte biavlere. Formålet
med ordningen er endvidere at skabe nye muligheder for praktisk biavl og skabe praktiske anvendelige metoder i den daglige drift af biavl. Som helhed støtter ordningen er-

76

hvervet med mulige løsninger til at udbrede biavlen og genskabe en større bibestand i
EU.
Evaluering af ordningen
Biavlsprogrammet forløber over en 3-årig periode og hvert år fremsender støttemodtagerne en statusrapport i forbindelse med seneste års udgifter under programmet. Det
sidste år i den 3-årige periode fremsendes en endelig rapport, hvoraf de endelige resultater fremgår og hvorvidt deltagelse i programmet har været fordelagtig for erhvervet
som helhed. Den endelige evaluering af programmet foretages af Fødevareministeriet,
og resultaterne heraf anvendes forud for fastlæggelse af den næstkommende periodes
biavlsprogram.
Andre oplysninger
EU´s finansiering af biavlsprogrammet og fordeling af midlerne mellem medlemsstaterne
afhænger af antallet af bifamilier i Danmark. Herudover skal en tilsvarende del finansieres via finansloven. EU’s fordelingsnøgle er ikke kendt på tidspunktet for programplanlæggelsen, hvorfor der altid kan være chance for en del ekstra midler, såfremt denne
søges og ikke mindst suppleres med en tilsvarende del via finansloven.
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Andre støtteordninger

§ 24.21.02.35 Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske
ressourcer
Ordningen blev oprettet i 2008 og giver tilskud til bevaringsarbejdet med gamle danske
husdyrarter og -racer samt plantegenetiske ressourcer. Arbejdet med husdyrarter og -racer gennemføres i henhold til L 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr og omfatter blandt andet registrering, undersøgelser af genotyper, informationsformidling og tilskud til avlerforeninger og avlere samt dyretilskud. FVM yder dyretilskud til personer og institutioner,
som praktiserer renavl med gamle danske husdyrracer. Tilskuddet administreres af Udvalget til Bevarelse af Genressourcer hos Danske Husdyr som bl.a. fastsætter, hvilke racer der er omfattet, kriterier og tilskuddets størrelse. Ordningen skal tilskynde ejere af
gamle husdyrracer til at avle og registrere renracede dyr med det formål at fastholde og
øge populationsstørrelserne og dermed modvirke genetisk drift og indavl. Bevaringsarbejdet med plantegenetiske ressourcer gennemføres i overensstemmelse med FAOs
internationale traktat for Plantegenetiske Ressourcer for Fødevarer og Jordbrug og vedrører bl.a. metode- og videnopbygning indenfor bevaring og bæredygtig udnyttelse. Der
kan endvidere anvendes midler til medfinansiering af udgiften til sekretariatsbistand for
Genressourceudvalget mv. Endeligt ydes tilskud til avlere af brun læsøbi samt til foreningsarbejde for bevaring af brun læsøbi, jf. Akt. 88 af 19. februar 2009.
Støttemodtager og støtteform
Ordningen for husdyr støtter private avlere af gamle danske husdyrracer og brun læsøbi
samt avlerforeninger ved bl.a. at yde tilskud. Midlerne til plantegenetiske ressourcer
bruges til at købe tjenesteydelser hos især offentlige institutioner, herunder Det Jordbrugsvidenskabelige fakultet. Støtten har dermed form af direkte tilskud samt udgifter til
tjenesteydelser.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Ordningen for husdyr indebærer, at avlere af oprindelige danske husdyr kompenseres i
forhold til forpligtelser, som følger af interlakenkonvention (om bevarelse af oprindelige
husdyrgenetiske ressourcer). Modtagerne opnår en økonomisk fordel, som de ellers ikke
ville have haft, idet avlerne alternativt selv skulle finansiere hele avlsarbejdet eller opgive
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det. Ordningen modvirker genetisk indavl og understøtter forskning inden for bevaring og
bæredygtig udnyttelse. Køb af tjenesteydelser inden for forskning og inden for formidling
og bevarelse af plantegenetiske ressourcer bidrager til bevaring af genetiske ressourcer
med henblik på bæredygtig udnyttelse på sigt. Dette sker bl.a. via offentlige institutioner.
Evaluering af ordningen
Ordningen er relativ ny og har ikke været evalueret.
Andre oplysninger
Der er ikke politiske bindinger på ordningen for husdyr. Indsatsen vedrørende plantegenetiske ressourcer er fastlagt i regeringens Handlingsplan 2008-10 for Jordbrugets plantegenetiske ressourcer, som afløses af en tilsvarende for 2011-13.
Vejledning vedr. dyretilskud til bevaringsværdige dyr af gamle danske husdyrracer:
www.netpublikationer.dk/FVM/978-87-7083-380-6/index.htm
Statsstøtte nr. N 391/2004:
www.ec.europa.eu/community_law/state_aids/agriculture-2004/n391-04.pdf
Handlingsplan for jordbrugets plantegenetiske ressourcer:
http://1.naturerhverv.fvm.dk/publikationer.aspx?ID=8943
Landerapport vedr. FAO: http://daic.dk/infosys/images/daic/faorapportdanmark.pdf
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Andre støtteordninger

§§ 24.23.03.10 – 24.23.03.70 Støtte til udvikling af landdistrikterne
Der ydes støtte til udvikling af landdistrikterne i henhold til L 316 af 31. marts 2007
(Landdistriktsloven). Støtteordningerne er EU-medfinansieret med 50-75 pct. af tilskuddet til støttemodtagerne således, at den anførte nationale udgift udgør 50-25 pct. af
tilskuddet under de enkelte ordninger. Ordningerne indgår i det danske landdistriktsprogram for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013, jf. Rådsforordningen RFO
1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne. Udbetaling af
de nationale bevillinger er en forudsætning for udmøntning af EU-delen på 50-75 pct. af
tilskuddet.
Der ydes under de på FL12 budgetterede ordninger tilskud til bl.a. vidensformidling og
udviklingsprojekter inden for jordbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren, kvalitetsfødevarer, modernisering og udvikling af primære jordbrugsbedrifter og forarbejdningsvirksomheder, herunder til fremme af den økologiske produktion, samarbejde om
udvikling af nye produkter, processer og teknologier, biogasanlæg, jordbrug i ugunstigt
stillede områder, pleje af græs og naturarealer, Natura 2000-forpligtelser og i forbindelse
med Danmarks opfyldelse af vandrammedirektivet, herunder vådområder, miljøvenligt
jordbrug, herunder økologisk jordbrugsproduktion samt projekter til fremme af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår i landdistrikter, herunder diversificering af den økonomiske aktivitet.
Indsatsen udmønter Danmarks landdistriktsprogram (LDP) frem til 2013. Initiativerne
forudsættes forlænget i udmøntningen af LDP for 2014-2015. Støtteordningerne og
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tilskuddene ydes med hjemmel i landdistriktsloven og landdistriktsprogrammet for 20072013.
For en række af miljø- og naturordningerne under programmet ligger den nationale bevilling i Miljøministeriet, mens tilskudsadministrationen af ordningerne ligger i Fødevareministeriet. Disse ordninger er beskrevet under § 23 Miljøministeriet. Fra 2012 er ressortansvaret for tilrettelæggelse og administration af politikken og den nationale bevilling,
vedrørende tilskud til lokale aktionsgrupper, overført til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Denne del af indsatsen under landdistriktsprogrammet er beskrevet under §
14.71.01.10 Støtte til udvikling af landdistrikterne under landdistriktsprogrammet.

1) 24.23.03.12 Udvikling i primært jordbrug
FVM yder tilskud til anvendelse af nye miljø- og klimavenlige teknologier i det primære
landbrugserhverv. Indsatsen skal understøtte en grøn teknologisk udvikling og innovation i landbrugserhvervet med henblik på at øge produktiviteten og samtidig have en
positiv effekt for natur, miljø og klima på bedriftsniveau. Puljen er bl.a. målrettet mod
anvendelse af teknologi til: Reduktion af lugtgener samt udledning af klimagasser og
ammoniak; Reduktion af pesticidanvendelsen; Reduktion i tab af næringsstoffer ved
fordring mv.; Reduktion af energi-, vand-, næringsstof- og pesticidforbruget i gartnerisektoren; Der er tale om direkte branchestøtte til private virksomheder på op til 40 pct. af
projektomkostningerne. Projektomkostningerne kan maksimalt udgøre 5 mio. kr. Herudover forventes der meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af udviklings- samt demonstrationsprojekter vedrørende det primære jordbrug, hvor den nationale offentlige medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler.
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Grøn omstilling

2) 24.23.03.13 Økologivisionen, investeringsstøtte
FVM yder tilskud til investeringer på økologiske primærbedrifter for at fremme effektive
og værdiskabende produktionsformer inden for økologien. Midlerne prioriteres til de dele
af den økologiske sektor, der har det største uudnyttede vækst- og udviklingspotentiale.
Jf. Aftale om finansloven for 2012, og for at understøtte målsætningen om mindst en
fordobling af det økologiske areal i 2020, øges indsatsen væsentligt i 2012 og 2013.
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Grøn omstilling

3) 24.23.03.15 Udvikling i forarbejdningssektoren
FVM yder tilskud til investeringer, som kan understøtte den teknologiske udvikling i fødevareindustrien med henblik på at styrke produktivitet og værdiskabelse. Der er tale om
direkte branchestøtte primært til små og mellemstore virksomheder op til 250 ansatte på
40 pct. af projektomkostningerne. Virksomheder mellem 250 og 750 ansatte kan opnå 20
pct. tilskud. Projektomkostningerne kan maksimalt udgøre 5 mio. kr. Herudover forventes
der meddelt tilsagn om EU-medfinansiering af udviklings- samt demonstrationsprojekter
vedrørende forarbejdning af jord- og skovbrugsprodukter, hvor den nationale offentlige
medfinansiering tilvejebringes af andre offentlige midler. Jf. Aftale om finansloven for
2012, og for at understøtte målsætningen om mindst en fordobling af det økologiske
areal i 2020, indgår i 2012 og 2013 en øremærket indsats vedrørende forarbejdning af
økologiske råvarer.
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Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Innovation og iværksætteri mv.

4) 24.23.03.17 Kvalitetsfødevarer, økologi og netværksaktiviteter
FVM yder tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer, til fremme af et mangfoldigt udbud af kvalitetsfødevarer og til fremme af mindre fødevareproducenters afsætning. Støtte til fremme af økologi omfatter informations- og markedsføringsaktiviteter, inkl. eksportfremme, rejsehold, omlægningstjek, ERFA-grupper, der
fremmer nyetablering og omlægning til økologi blandt jordbrugere, samt omstilling af
offentlige køkkener til økologi. Støtte til netværksaktiviteter under 280 mio. kr. puljen
ydes til etablering og udvikling af netværk mellem mindre fødevareproducenter og mellem mindre fødevareproducenter og andre relevante aktører. Jf. Aftale om finansloven
for 2012, og for at understøtte målsætningen om mindst en fordobling af det økologiske
areal i 2020, indgår i 2012 og 2013 en forstærket informations- og markedsføringsindsats for at fremme eksporten af økologiske fødevarer og råvarer og en målrettet indsats
til omstilling af offentlige køkkener til økologi.
Der er primært tale om indirekte branchestøtte, herunder målrettet små og mellemstore
virksomheder og iværksætteri.
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Grøn omstilling

5) 24.23.03.20 Tilskud til jordbrugere i ugunstigt stillede områder
FVM yder tilskud til kompensation for produktionsmæssige ulemper for jordbrug i særligt
udpegede områder, som omfatter 31 små og mellemstore øer. Støtten ydes i form af en
udligningsgodtgørelse/ha efter en årlig ansøgning og beregnes på baggrund af hele
bedriftens jordbrugsmæssigt drevne areal. Støtten kompenserer for særlige ulemper for
landbrugsdrift.
Der er tale om branchespecifik regionaludviklingsstøtte.
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Grøn omstilling

6) 24.23.03.30 Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (MVJ)
FVM yder tilskud til pleje af græs- og naturarealer på private og statslige arealer. Plejeordningen er målrettet Natura 2000-arealer, som er særligt følsomme naturområder.
Ordningen skal bidrage til at opfylde EU-direktiver på området, og indsatsen er fra 2011
målrettet yderligere for at understøtte implementeringen af Natura 2000 planerne. Derudover ydes tilskud til pleje af arealer uden for Natura 2000 områder med særlig prioritet til
de beskyttede naturtyper under naturbeskyttelseslovens § 3 (enge, heder, moser, overdrev mv.). Tilskuddet ydes som årlige tilskud/ha på baggrund af 5-årige aftaler og ydes
som kompensation for jordbrugeren for de mindreindtægter/meromkostninger, som følger af de forpligtelser jordbrugeren frivilligt påtager sig udover gældende lovkrav. Ordningens incitamentsstruktur er fra 2012 forbedret og de potentielle arealer under ordningen
øget. Tilskud gives som direkte kompensation for de øgede omkostninger og den tabte
fortjeneste, som er forbundet med den pågældende frivillige foranstaltning.
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Hovedkategori: Anden ordning
Område: Grøn omstilling

7) 24.23.03.35 Vådområder og ådale, miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger
Ordningen om tilskud til private virksomheder m.fl. til vådområdeprojekter blev lukket i
2012, og der gives derfor ikke flere tilsagn om tilskud til anlægsprojekter. Der gives dog
stadig tilsagn om tilskud til 20-årig fastholdelse af vådområder, hvortil der er afsat en
bevillingsmæssig ramme i forbindelse med anlægsprojektet.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Grøn omstilling

8) 24.23.03.37 Miljø og naturprojekter
I perioden 2010-2015 yder FVM tilskud til miljø- og naturprojekter inden for planlægning,
etablering af græsningsselskaber, etablering af adgangsforhold, jordfordeling, dyrevelfærdstiltag som led i projekter om naturpleje og engangstilskud i forbindelse med tiltag til
beskyttelse af natur og miljø samt landskabselementer.
Der er tale om branchespecifik erhvervsstøtte målrettet miljø- og naturformål med økonomisk fordel for modtagerne.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Grøn omstilling

9) 24.23.03.38 Obligatoriske randzoner, vandrammedirektiv
Ordningen gennemføres ikke for 2013. Der arbejdes pt. på et aktstykke til en national
støtteordning under de minimis statsstøttereglerne.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Grøn omstilling

10) 24.23.03.40 Plantegenetiske ressourcer
FVM yder tilskud til demonstrationsprojekter, der har til formål at bevare ældre danske
bevaringsværdige plantegenetiske ressourcer, vurdere de gamle plantesorters egnethed
til miljøvenlig drift og konsum, øge diversiteten i jordbruget, skabe grundlag for produktion af lokale fødevarer på basis af lokalt tilpassede plantesorter, samt til formidling om
plantegenetiske ressourcer. Tilskud kan ydes til museer, private virksomheder, offentlige
virksomheder, fonde, foreninger, organisationer, offentlige institutioner og kommunale
fællesskaber. Støtteordningen medvirker til at opfylde Danmarks internationale forpligtelser efter FAOs internationale traktat om plantegenetiske ressourcer for fødevarer og
jordbrug, som bl.a. indebærer bevaring og bæredygtig udnyttelse. Arbejdet kan bl.a.
medvirke til at afdække, hvordan gamle plantesorter kan give basis for udvikling af kvalitetsfødevarer og sorter egnet til klimatilpasning.
Hovedkategori: Erhvervsordning
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Område: Grøn omstilling

11) 24.23.03.46 Reserve til ekstensivt landbrug mv.
Reserve til videreførsel af miljøbetinget tilskud/ekstensivt landbrug, som tilsagnsordning
under landdistriktsprogrammet, når artikel 68-programmet ophører ved udgangen af
2014. Det har hidtil været forventet, at artikel 68-programmet ophører ved udgangen af
2013, men da det nye landdistriktsprogram først vil blive godkendt af Kommissionen i
løbet af 2014, forventes det hidtidige Artikel 68-program på denne baggrund midlertidigt
forlænget med et år, så det også er gældende i 2014, jf. nærmere § 24.23.04 Miljøstøtte
(artikel 68).
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Grøn omstilling
Støttemodtager og støtteform
Tilskudsordningerne er fortrinsvis rettet mod private virksomheder og jordbrugere inden
for jordbrugserhvervet samt fødevaresektoren og i mindre omfang til andre virksomheder
og institutioner i landdistrikterne. For en række af de arealbaserede ordninger med
miljø- og naturformål kan det offentlige også være støttemodtager. Tilskuddet har fortrinsvis form af direkte tilskud til erhvervet. For en række af de arealbaserede miljø- og
naturordninger er der tale om direkte kompensation for forpligtelser udover gældende
lovkrav, som tilskudsmodtager frivilligt påtager sig.
Ordningernes formål og erhvervsstøtteelement
Den overordnede målsætning i landdistriktsprogrammet for 2007-2013 er at fremme
stærkere konkurrencekraft i jordbrugs-, fødevare- og skovbrugssektoren, flere iværksættere og lokale arbejdspladser i landdistrikterne, varierede landskaber, rig natur og rent
miljø samt attraktive levevilkår i landdistrikterne, som bidrager til at styrke sammenhængen mellem land og by. Fra 2010-2013 omfatter programmet en indsats for så vidt angår
de nye udfordringer i henhold til sundhedstjekket af den fælles landbrugspolitik rettet
mod klima, vedvarende energi, vandforvaltning og biodiversitet. Programmet dækker
derved over en række forskellige formål. Fælles for ordningerne er, at støtten fortrinsvis
ydes som direkte tilskud til konkrete projekter, og at størstedelen af ordningerne indebærer overførsel af statslige midler til private virksomheder.
For så vidt angår de frivillige arealbaserede ordninger ydes tilskuddet som kompensation
for tabt fortjeneste/øgede omkostninger for forpligtelser, der ligger ud over den generelle
regulering. Det gælder underkonto 30 Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, underkonto
35 Vådområder og ådale og underkonto 45 Miljøbetinget tilskud. Ordningerne har til
formål at fremme miljøforbedrende tiltag for derigennem at reducere den miljøbelastning
og den negative eksternalitet af produktionen, der i øvrigt er tilladt inden for de generelle
lovgivne rammer.
Under de ordninger, som vedrører tilskud til investeringer i nye teknologier i primær- og
forarbejdningssektoren, biogasanlæg, beplantninger, omlægningsstøtte, netværksaktiviteter mv., får virksomheder tilskud til projekter, som de alternativt i større omfang selv
skulle finansiere. Disse ordninger har til formål at fremme grøn omstilling, bl.a. ved at
sikre bedre miljø og klima og højere fødevarekvalitet, herunder ved at ny teknologi udvikles, afprøves og udbredes hurtigere end uden støtte.
Ordningerne indgår i det EU-medfinansierede danske landdistriktsprogram, og tilsvarende ordninger findes i andre EU-lande tilpasset nationale prioriteringer.
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Evaluering af ordningen
Ordningerne indgår i det danske landdistriktsprogram 2007-2013. Der gennemføres i
programmet en ex-antevurdering (blev gennemført i 2007), en midtvejsevaluering (gennemført i 2010) og en afsluttende evaluering (gennemføres i 2014). Det tidligere landdistriktsprogram 2000-2006 blev midtvejsevalueret i 2003 og slutevalueret i 2008. Erfaringerne fra evalueringerne indgår i udformningen af det gældende program, der løbende
er ændret på baggrund af indvundne erfaringer og nye/ændrede prioriteringer. Der bliver
endvidere fulgt op på målsætningerne i en række af ordningerne i forbindelse med vurdering af overvågningsdata samt årlig rapportering til EU-Kommissionen om fremdrift af
programmet. Hertil kommer den nationale overvågning og evaluering af f.eks. vandmiljøog pesticidindsatserne.
Andre oplysninger
Ordningerne er en del af den tidligere regerings Aftale om Grøn Vækst. Visse af ordningerne er notificeret til EU-Kommissionen som statsstøtte.
Yderligere oplysninger kan ses i Aftale om Grøn Vækst:
www.fvm.dk/groen_vaekst.aspx?ID=41799
Landdistriktsloven:
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=8675
Danmarks Landdistriktsprogram 2007-2013:
www.landdistriktsprogram.dk/Forside.aspx?ID=35243

§ 24.23.10.10. Grøn fødevaresektor som vækstmotor
Støttemodtager og støtteform
Der er tale om en reservekonto oprettet som led i Aftalen om Finansloven for 2013, og
som udmøntes til de i aftalen angivne formål gennem eksisterende ordninger i forlængelse af anbefalingerne fra Natur- og Landbrugskommissionen samt Vækstteam Fødevarer. Reserven forventes udmøntet som tilskud gennem GUDP jf. § 24.33.02.10, Produktions- og promilleafgiftsfonde mv. inden for fødevaresektoren jf. § 24.24.51.10 –
24.24.51.65 samt Bevaringsarbejde med husdyr- og plantegenetiske ressourcer jf. §
24.21.02.35
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Reserven har til formål at yderligere understøtte den grønne omstilling af fødevareproduktionen. Indsatsområderne skal understøtte bedre udnyttelse af fødevaresektorens grønne styrkepositioner f.eks. inden for økologi og dyrevelfærd.
Evaluering af ordningen
Gennemføres i regi af de respektive ordninger.
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Grøn omstilling

§§ 24.24.44.12 – 24.24.44.72 Refinansiering for landbruget
Der er tale om en række gamle lukkede finansieringsordninger med afløb både i form af
indtægter og udgifter.
Hovedkategori: Anden ordning
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Område: Andre støtteordninger

§§ 24.24.51.10 – 24.24.51.65 Produktions- og promilleafgiftsfonde
mv. inden for fødevaresektoren
Der ydes tilskud til Promilleafgiftsfonden for landbrug, Fonden for økologisk landbrug og
Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget. De tre fonde, der ledes af selvstændige bestyrelser, yder bl.a. tilskud til finansiering af foranstaltninger i forbindelse
med afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse,
sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse, dyrevelfærd, kontrol og medfinansiering af
initiativer under EU-programmer. Tilskuddene ydes i henhold til LB 244 2013 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles
Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for landbruget mv. (landbrugsstøtteloven). Tilskuddene ydes desuden i henhold til EU´s statsstøtteregler, der
indeholder detaljerede regler for midlernes anvendelse. Med aftalen om Grøn Vækst af
16. juni 2009 mellem den tidligere regering og DF blev det besluttet, at omlægge provenuet fra pesticidafgiftsordningen fra og med 2010, og at promilleafgiftsfondene mv. tildeles 250 mio. kr. af afgiftsprovenuet i 2010 og frem. Finansieringen af tilskuddene i de tre
fonde sker via midler fra § 38. Skatter og afgifter, svarende til 250 mio. kr. årligt af pesticidafgiftsprovenuet. Hvis der kommer yderligere midler fra § 38, kan Fødevareministeren
bestemme, at disse midler anvendes til offentlige formål som miljøforbedrende initiativer
på jordbrugsområdet, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse og til kontrol med
produktion, forarbejdning og afsætning af fødevarer.
Støttemodtager og støtteform
Ordningen begunstiger i sidste ende private virksomheder inden for landbrugssektoren
og fødevareindustrien (primær og sekundær produktion). Støtten har form af direkte
tilskud til forskningsinstitutioner, brancheforeninger mv., som udfører aktiviteter til gavn
for hele erhvervet. Fx har Landbrug og Fødevarer Økologisk Landsforening, Forbrugerrådet og Århus Universitet fået tilskud i 2011. Tilskuddene ydes således ikke som direkte
tilskud til virksomheder.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Ordningen indebærer, at der overføres økonomiske midler fra staten til organisationer,
som udfører aktiviteter, der kommer erhvervet som helhed til gavn. Virksomhederne
opnår derved indirekte en økonomisk fordel, idet de alternativt selv skulle finansiere
projekter og forskning mv. Som eksempel kan nævnes, at der udvikles rådgivningsydelser, som efterfølgende udbydes til mindre end kostprisen. Fondene er samlet set med til
at finansiere en række aktiviteter inden for fødevaresektoren, herunder forskning og
produktudvikling, sygdomsforebyggelse og bekæmpelse, uddannelsesaktiviteter mv.
Uden tilskudsordningen ville disse aktiviteter blive udført i mindre omfang.
Fondenes overordnede formål er at styrke landbrugets, gartneriets og fødevaresektorens
udviklingsmuligheder og konkurrenceevne, og tilskuddene ydes til projekter, som støtter
dette hovedformål. En stor del af fondens midler (ca. 35 pct.) anvendes til forskning og
udvikling med henblik på at forbedre produktivitet, arbejdsmiljø og reducere erhvervets
miljøbelastning. Støtten til FoU-aktiviteter, er hovedsagligt 100 pct. finansieret. Resultaterne af FoU-aktiviteter stilles således vederlagsfrit til rådighed for alle.
Desuden styrker Fonden for økologisk landbrug sektoren ved at give tilskud til afsætningsfremmende aktiviteter. Det er ca. 44 pct. af bevillingen, der anvendes til afsætningsfremme, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse, sygdomsbekæmpelse,
dyrevelfærd, kontrol og kan karakteriseres som branchestøtte.
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Resten af bevillingen anvendes bl.a. til medfinansiering af EU-programmer, hvoraf en
væsentlig del er udviklingsaktiviteter og dermed kan sidestilles med ovennævnte FoUaktiviteter.
Evaluering af ordningen
Ordningen evalueres af administrator. Fondsbestyrelserne drøfter hvert år forhold vedrørende næste ansøgningsrunde, herunder fondens prioriteringer og vilkår for tilskud.
Fondsbestyrelserne skal i henhold til lovgivningen i et vist omfang foretage effektevaluering af gennemførte projekter. NaturErhvervstyrelsen fører tilsyn med fondenes forvaltning.
Andre oplysninger
Promilleafgiftsfondene blev etableret i 1970’erne og er siden flere gange blevet ændret.
Promilleafgiftsfondssystemet er en integreret del af produktionsafgiftssystemet, der findes i lignende form i en række andre EU-lande. Promillemidler og produktionsafgifter er
parafiskale afgifter, hvis anvendelse er underlagt EU’s statsstøtteregler mv. Disse regler,
herunder Kommissionens forudgående godkendelse, sikrer ensartede rammer for anvendelsen af midlerne i EU. Ordningen er notificeret til EU-Kommissionen og godkendt
som statsstøtte.
Yderligere oplysninger kan ses på: www.promilleafgiftsfonden.dk
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Andre støtteordninger

§ 24.24.60.10 Lån vedrørende jordbrugsmæssige forhold
Ordningen er ophævet. Der er tale om afdrag på gamle lån.
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Andre støtteordninger

§ 24.24.60.20 Lån vedrørende fiskerimæssige forhold
Ordningen er ophævet. Der er tale om afdrag på gamle lån.
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Andre støtteordninger

§ 24.26.10.30 Indløsning af statsgaranti vedr. lån til yngre fiskere
I henhold til lov nr. 483 af 12. juni 1996 om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren, som ændret ved lov nr. 420 af 31. maj 2000 om ændring af lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren kunne der ydes statsgaranti for lån til yngre
fiskere. Ordningen er ultimo 2005 ophævet for nye ansøgere. Garantien gælder i lånenes løbetid, som er 20 år. Der er forudsat, at tabsprocenten udgør 1,5 af restgælden 2 år
før bevillingsåret.
Ordningen er ophævet
Hovedkategori: Erhvervsordning
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Område: Andre støtteordninger

24.26.30.11 Strukturforanstaltninger under Fiskeriudviklingsprogrammet
Ordningen yder tilskud til at fremme udviklingen inden for fiskeri- og akvakultursektoren,
jf. L 1552 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren. Foranstaltningerne kan
medfinansieres af Den Europæiske Fiskerifond med som hovedregel 50 pct., jf. RFO
1198/2006 om Den Europæiske Fiskerifond. De tiltag, der gennemføres i Danmark, sker
på grundlag af et fiskeriudviklingsprogram for perioden 2007-2013. Der kan ydes støtte
til en række foranstaltninger vedrørende fiskeri- og akvakultursektoren samt fiskeriområder, herunder fiskerflåden, akvakultur, forarbejdning af fisk, fiskerihavne, foranstaltninger
af fælles interesse i erhvervet, akvatisk flora og fauna samt projekter og aktiviteter i regi
af lokale aktionsgrupper i fiskeriområder.
Formålet med ordningerne er at skabe rammerne for det størst mulige vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor, hvor ressourcerne udnyttes under hensyn til målet om regional udvikling og bæredygtighed.
Der er primo 2012 indgået en bred politisk aftale om fordelingen af midler for den resterende del af programperioden (2012-13). Aftale for 2012 fremgår af tabel 1 nedenfor.
Fiskeriudviklingsprogrammet består af en række separate støtteordninger, som i henhold
til RFO 1198/2006 er opdelt på akser. Der er udstedt en række bekendtgørelser om
programmets støtteordninger. De enkelte akser og støtteordninger er beskrevet nedenfor.
Tabel 1. Politisk aftale om bevillingsfordeling til fiskeriudviklingsprogrammet 2012,
mio. kr.
Akse 1: Foranstaltninger med henblik på tilpasning af EU-fiskerflåden

7,0

Akse 2: Akvakultur, forarbejdning og afsætning af fiskeri- og akvakulturprodukter

26,2

Akse 3: Foranstaltninger af fælles interesse

65,9*

Akse 4: Bæredygtig udvikling af fiskeriområder

8,0**

Akse 5: Teknisk bistand

5,8

Anm.: Der indgår kun statslige midler (fra finansloven og videreførelse af uforbrugte midler fra 2011) i tabellen.
Anden offentlig finansiering indgår også som grundlag for programmet. Der ydes endvidere EU-medfinansiering.
*Heraf kommer 33 mio. kr. fra Miljøministeriet. **Beløbet kommer fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Akse 1
Tilskud ydes til investeringer ombord på fiskerfartøjer inden for områderne: energieffektivisering, kvalitet og arbejdsmiljø samt mere skånsomt fiskeri. Der kan kun ydes støtte til
investeringer om bord på fiskerfartøjer, hvis investeringen ikke øger indsatsen for at
fange fisk. Ordningen er branchestøtte primært til små virksomheder. Tilskud udgør op til
40 pct. af de tilskudsberettigede udgifter.
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Akse 2
Tilskud til forarbejdningssektoren gives til investeringer i innovative løsninger som fx nye
produkter, nye metoder og processer, med det formål at øge værditilvæksten i sektoren.
Ordningen er branchestøtte, og der gives prioritet til mikro- og små virksomheder. Tilskud er op til 30 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. Formålet med tilskud til akvakulturanlæg er at udnytte vækstpotentialet i sektoren sideløbende med, at miljøbelastningen
reduceres. Der gives tilskud til akvakulturvirksomheder, der investerer i etablering og
modernisering af akvakulturanlæg samt omlægning til økologisk akvakultur. Der er tale
om branchestøtte primært til små virksomheder. Tilskud udgør op til 40 pct.
Ordningen for dyresundhedsforanstaltninger har til formål, at kontrollere og eliminere
visse sygdomme indenfor akvakultur. Tilskud forudsætter, at indsatsen er omfattet af en
af EU godkendt bekæmpelsesplan. Der er givet tilsagn om tilskud til bekæmpelse af
VHS (Egtvedsyge) til offentlige myndigheder. Bekæmpelsesplanen ville ikke blive gennemført som virksomhedsinitiativ.

Akse 3
Aksen vedrører foranstaltninger af fælles interesse for fiskeri- og akvakulturerhvervet.
Aktiviteterne har et bredere anvendelsesområde og går udover, hvad private virksomheder normalt ville arbejde med.
Tilskudsordningen Fælles Initiativer har til formål at fremme bæredygtighed og værditilvækst inden for fiskeri og akvakultur gennem bredt funderede indsatser. Indsatsen gennemføres i form af pilotprojekter fx inden for fuldt dokumenteret fiskeri, begrænsning af
medicinforbrug i akvakultur eller som branchekoordinerede aktiviteter såsom tilskud til
MSC-certificering. Fælles Initiativer er branchestøtte til aktiviteter, som ikke ville blive
gennemført i samme omfang uden tilskud.
Tilskudsordningen for kompetenceudvikling har til formål at bidrage til udvikling af uddannelsesmetoder og redskaber inden for fiskeri- og akvakultur.
Gennem tilskudsordningen for akvatisk flora og fauna ydes der tilskud til vandløbsrestaurering, undersøgelser i relation til Natura 2000 samt til udsætning af ål i forbindelse med
åleforvaltningsplanen. Projekter gennemføres af offentlige myndigheder eller organisationer. For så vidt angår vandløbsrestaurering udgøres tilskud fra Fødevareministeriet
alene af EU-midler, som medfinansieres af nationale midler fra Miljøministeriet.

Akse 4
Tilskud under denne akse er overført til Ministeriet for By Bolig og Landdistrikter.

Akse 5
Akse 5 (teknisk bistand) er en foranstaltning, som kan bidrage til forvaltningsmyndighedens gennemførelse af programmet herunder dataindsamling samt udvikling af monitorerings- og forvaltningssystemer med henblik på at opfylde det operationelle programs
målsætninger.
Støttemodtager og støtteform
Ordningerne er rettet mod private virksomheder, foreninger, og organisationer i fiskerisektoren samt kommuner og offentlige forskningsinstitutioner. Støtten har form af direkte tilskud.
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Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Den overordnede målsætning med Fiskeriudviklingsprogrammet for 2007-2013 er at
skabe rammerne for det størst mulige vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og
akvakultursektor, hvor ressourcerne udnyttes under hensyn til målet om regional udvikling og bæredygtighed. For visse af ordningerne sker en overførsel af statslige midler til
private virksomheder i form af tilskud, hvorved modtagerne opnår en økonomisk fordel.
De enkelte støtteordninger fremmer inden for de specifikke områder aktiviteter og investeringer, som ellers ikke – eller kun i mindre omfang – ville være gennemført. Der genereres ligeledes en øget viden gennem bl.a. tilskud til videnscentre og brancheorganisationer, som kommer virksomhederne til gode. Indsatsen kan endvidere være med til at
understøtte udviklingen af teknologi og videnopbygning på området og kan dermed være
med til at styrke Danmarks position på eksportmarkederne. Andre ordninger tager et
bredere sigte og retter sig eksempelvis mod kommuner og miljømæssige formål. Den del
af programmet, der vedrører beskyttelse og udvikling af den akvatiske flora og fauna og
forbedring af vandmiljøet, yder støtte til vandløbsrestaurering, udsætning af fisk samt
undersøgelser i NATURA 2000 områder. Der er således tale om foranstaltninger med et
bredt anvendelsesområde.
Under ordningen Fælles initiativer ydes fx tilskud til projekter om fuldt dokumenteret
fiskeri. Under kompetenceudvikling støttes udvikling af nye uddannelsestilbud og værktøjer i sektoren. Endelig har ordningen for dyresundhedsforanstaltninger til formål at kontrollere og eliminere visse sygdomme inden for akvakultur. Der er givet tilskud til bekæmpelse af VHS (egtvedsyge). Derved skal den del af programmet ses i sammenhæng
med de generelle erhvervsmæssige rammebetingelser.
Der er overordnet tale om en EU-medfinansieret foranstaltning for fiskeri- og akvakultursektoren til fremme af den europæiske fiskeripolitiks målsætninger. Indsatsen omfatter
alle EU-lande, der har et godkendt fiskeriudviklingsprogram.
Evaluering af ordningen
Ordningerne indgår i det danske fiskeriudviklingsprogram 2007-2013. Der er gennemført
en ex-ante vurdering i 2007, og en midtvejsevaluering i 2010/11. Derudover gennemføres en afsluttende evaluering i 2014.
Under alle ordninger indsendes slutrapporter, opgørelser mv., hvor tilskudsmodtagerne
vurderer resultatet af tilskuddet. Endvidere følges der op på fiskeriudviklingsprogrammets gennemførelse gennem årlige statusrapporter, som godkendes af Kommissionen.
Andre oplysninger
Ordningerne udgør udmøntningen af det danske Fiskeriudviklingsprogram for perioden
2007-2013 og der er indgået en bred politisk aftale om fordelingen af midlerne i 20122013. Tilskud ydet som en del af det danske Fiskeriudviklingsprogram, er undtaget fra
statsstøttereglerne.
Yderligere oplysninger kan ses på:
Fiskeriudvikling 2007-2013:
http://2.naturerhverv.fvm.dk/fiskeriudvikling.aspx?ID=27223
Opfølgende evaluering af FIUF-programmet:
http://2.naturerhverv.fvm.dk/fiuf.aspx?ID=39851
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Andre støtteordninger
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§ 24.32.14.10. Erstatning ved nedslagning og andre udgifter ved
bekæmpelsesforanstaltninger m.m.
FVM yder erstatning ved nedslagning af dyr og destruktion af foder mv. i forbindelse med
bekæmpelse af husdyrsygdomme og zoonoser samt erstatning til hel eller delvis dækning af driftstab i forbindelse hermed, jf. lov om hold af dyr. Der ydes endvidere erstatning for dyr, der slås ned i forbindelse med kontrol med medicinanvendelse til husdyr, jf.
lov om dyrlæger. Der budgetteres med fællesskabsstøtte i forbindelse med visse husdyrsygdomme og zoonoser, som udgør op til 50 pct. af ydet erstatning til aflivede dyr og
destrueret foder. Erstatningen ydes, når Fødevarestyrelsen har påbudt aflivning pga.
udbrud af en smitsom husdyrsygdom.
Støttemodtager og støtteform
Ordningerne er rettet mod private virksomheder inden for landbrugserhvervet og tager
form af direkte tilskud til berørte landbrug.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Ordningen er en kompensationsordning, hvor landmænd, der har fået påbudt aflivning af
deres dyr på grund af udbrud af en smitsom husdyrsygdom, får erstattet deres dyr og det
påbudte destruerede foder. Alternativt skulle landmændene selv finansiere genanskaffelse af dyr og foder. Ordningen har endvidere til formål at mindske risikoen for udbredelse af husdyrsygdomme. Husdyrsygdomme kan bl.a. påvirke Danmarks eksport af
fødevarer negativt, fødevaresikkerheden og folkesundheden. Erstatninger bliver fastlagt
ud fra markedspriser, og andre udgifter ved bekæmpelsesforanstaltninger bliver betalt
efter regning.
Evaluering af ordningen
Fødevarestyrelsen administrerer ordningen og evaluerer løbende ordningen.
Andre oplysninger
Der er ikke politiske bindinger på ordningen.
Støtten er nominelt fastfrosset i perioden 2010-2015 som følge af Forårspakke 2.0.
Yderligere oplysninger kan ses på:
Lov om hold af dyr:
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142543
Lov om dyrlæger:
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142767
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Andre støtteordninger

§ 24.33.02.10. Udviklings- og forskningsaktiviteter inden for fødevaresektoren (GUDP)
Bevillingen dækker Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP), jf. lov herom
af 27. december 2009. Programmet skal bidrage til en konkurrence- og bæredygtig fødevare- og nonfood produktion gennem forretningsorienteret nytænkning i det danske
fødevareerhverv gennem dynamisk samspil mellem bæredygtighed, effektivitet og værdiløft. Under GUDP ydes der tilskud til: udviklings- og demonstrationsprojekter, netværks-
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aktiviteter samt til forskning, der er et nødvendigt middel til at opnå konkrete udviklingsog demonstrationsmål, fremme af et aktivt samarbejde mellem offentlige og private aktører; styrkelse af samspillet mellem GUDP og internationale programmer på fødevare-,
jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturområdet.
GUDP ledes af en bestyrelse, der udarbejder en strategi samt handlingsplaner i dialog
med interessenterne på området. Fødevareministeren godkender strategi og handlingsplan. På grundlag af strategi og handlingsplan træffer bestyrelsen beslutning om anvendelse af finanslovsbevillingen.
Støttemodtager og støtteform
Ordningen er rettet mod private og offentlige forskningsinstitutioner, foreninger samt
private virksomheder. Der kan gives tilskud til projekter, der gennemføres af 1) ejere,
forpagtere og brugere af jordbrugsbedrifter, erhvervsfiskerfartøjer og akvakulturanlæg, 2)
private virksomheder og brancheorganisationer, 3) foreninger, 4) selvejende institutioner,
5) offentlige og private forskningsinstitutioner og 6) grupper eller sammenslutninger.
Støtten har form af direkte tilskud.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Formålet er at fremme og fokusere udviklingsindsatsen i fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og
akvakulturerhvervene, der er karakteriseret ved begrænset individuel finansiel kapacitet
samt tilstedeværelsen af eksternaliteter og offentlige goder, som begrænser virksomhedernes egne forsknings- og udviklingsaktiviteter. Private virksomheder kan søge tilskud
til projekter, som de alternativt selv skulle finansiere. Virksomhederne begunstiges ligeledes indirekte af ordningen i og med, at der frembringes forskningsresultater og viden,
som bidrager til erhvervets udvikling, herunder også til at skabe gode rammebetingelser
for fødevare-, jordbrugs-, fiskeri- og akvakulturerhvervene. Positive effekter på klima og
miljø, arbejdsmiljø, natur, dyrevelfærd samt fødevaresikkerhed og fødevarekvaliteten
vægtes højt.
Baseret på 2011 anvendes 50 pct. af bevillingen til projekter med virksomhedsdeltagelse,
hvor modtagerne opnår en direkte økonomisk fordel. Ca. halvdelen af bevillingen indgår i
projekter med ingen eller begrænset virksomhedsmedfinansiering, primært offentlige
forskningsinstitutioner. Der er her ofte fuld offentlig finansiering.
Evaluering af ordningen
NaturErhvervstyrelsen administrerer ordningen. Resultaterne af udviklings- og demonstrationsaktiviteterne vurderes løbende som grundlag for justering af mål og rammer.
GUDP er endvidere omfattet af lovovervågning med afrapportering i 2013.
Andre oplysninger
Ordningen er en del af den tidligere regerings Aftale om Grøn Vækst. Ordningen indgår
desuden i forskningsrammen.
I forbindelse med aftalen om udmøntningen af Globaliseringspuljen blev bevillingen i
2010 – 2012 hævet med 40,0 mio. kr. fra forskningsreserven.
Ordningen skaber bl.a. i sammenhæng med den strategiske forskningsindsats i Det
Strategiske Forskningsråd, Det Frie forskningsråd, EUDP, Fornyelsesfonden samt produktions- og promilleafgiftsfondene, jf. GUDPs Strategi 2011-2013.
Yderligere oplysninger kan ses på:
Lov om GUDP, L 1502 2009: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=129569
Om GUDP: www.gudp.dk
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Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Grøn omstilling

§ 24.33.02.50 Madkulturen
Madkulturen er med virkning fra 1. januar 2011 oprettet som en selvejende institution
med det overordnede formål at forbedre vilkårene for udvikling og afsætning af kvalitetsfødevarer både lokalt, nationalt og internationalt. Målsætningen indfries gennem formidlings- og udviklingsprojekter, der har til formål at forbedre kvaliteten af de daglige måltider, højne dansk madkultur og øge produktudviklingen samt innovation i fødevareerhvervet. Endvidere vil Madkulturen påpege behov for samt udvikle nye uddannelses- og
kursusaktiviteter inden for fødevare- og gastronomi-området.
Madkulturens aktiviteter omfatter igangsætning af projekter, der fremmer udviklingsprocesser mellem aktører i hele fødevarekæden, indsamling, systematisering og generering
af viden, facilitering af events om gastronomi og madkultur mv. til den brede offentlighed
samt profilering af dansk gastronomi og madkultur.
Som led i den tidligere regerings Aftale om Grøn Vækst af 16. juni 2009 er der afsat 4,0
mio. kr. i 2010 og herefter 15,0 mio. kr. årligt i perioden 2011-2015.
Støttemodtager og støtteform
Madkulturen i form at fast driftstilskud.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Private virksomheder inden for fødevareerhvervet og gastronomisektoren begunstiges af
ordningen, idet Madkulturen er med til at fremme innovation og udvikling i erhvervet samt
styrke afsætningen af danske fødevareprodukter, både nationalt og internationalt. Ordningen skal bidrage til at styrke samarbejdet mellem videninstitutioner og erhvervslivet
om forskning og innovation. Ordningen skal desuden styrke fødevarekvaliteten og øge
fokus på sunde kostvaner, hvilket kan have en positiv effekt på folkesundheden.
Evaluering af ordningen
Ordningen er ny og er ikke evalueret.
Andre oplysninger
Yderligere oplysninger kan ses på:
www.fvm.dk/MadExperimentarium.aspx?ID=36707
www.fvm.dk/Default.aspx?ID=18486&PID=165776&NewsID=6188
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Grøn omstilling

§§ 24.37.50.10 – 24.37.50.20 Øvrige tilskud vedrørende fiskerisektoren
Der gives dels støtte til Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) og EUROFISH i
form af tilskud til huslejeudgifter mm. samt medlemsbidrag til ICES og til EUROFISH.
ICES er forum for international koordination og tilvejebringelse af videnskabelige undersøgelser af havet og dets levende ressourcer. Rådets anbefalinger anvendes ved regulering af fiskeriet i Nordatlanten, Nordsøen og Østersøen samt vedrørende beskyttelse af
havmiljøet i disse områder. EUROFISH er en international organisation etableret i 2002
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på baggrund af FAO-projektet EASTFISH, der har til formål at støtte og styrke udviklingen af fiskerisektoren i Central- og Østeuropa.
Der ydes endvidere tilskud til Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen. Der ydes
tilskud til afholdelse af huslejeudgifter i København samt til et mindre dansk medlemsbidrag.
Støttemodtager og støtteform
Der ydes støtte til dansk medlemskab af de internationale organisationer Det Internationale Havundersøgelsesråd, EUROFISH og Det Regionale Rådgivende Råd for Østersøen. Støtten gives i form af direkte tilskud til organisationerne (kontingenter og huslejetilskud).
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Formålet med tilskuddet er ønsket om lokalisering af internationale organisationer i Danmark. Tilskuddet medgår til at finansiere det danske medlemskab af og huslejen for de
internationale organisationer og er en forudsætning for placering af organisationerne i
Danmark. Ordningen kan ses som en del af de generelle rammebetingelser/den generelle myndighedsvaretagelse.
Evaluering af ordningen
Der er ikke foretaget evalueringer af ordningen.
Andre oplysninger
Der er ikke politiske bindinger på ordningen. En del af ordningen indgår i forskningsrammen.
Ordningen er senest revideret i 2005 ved oprettelsen af Det Rådgivende Råd.
Yderligere oplysninger kan ses på:
www.ices.dk/indexfla.asp
www.eurofish.dk/
www.eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004D0585:20070622
:DA:PDF
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Andre støtteordninger

KLIMA-, ENERGI- OG BYGNINGSMINISTERIET
§ 29.21.01.70. ESCO-samarbejder
Bevillingen blev oprettet i 2013 og går til styrkelse af ESCO- og ESCO-lignende modeller
til gennemførelse af energibesparelser i bygninger. Energistyrelsen og Bygningsstyrelsen samarbejder om udmøntningen. Bevillingen er på i alt 5 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr.
er indbudgetteret på § 29.21.01.70. ESCO-samarbejder.
Støttemodtagere og støttens form
Der er ikke tale om en traditionel støtteordning, men udbud med henblik på udvikling og
afprøvning af garantimodeller vedr. energibesparelser.
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Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Der er tale om først en erfaringsindsamling om ESCO- og OPP-projekter i Danmark og
udlandet. Herudover er der tale om en analyse og forslag til modeller for gennemførelse
af energibesparelser i større bygninger (etageboliger og erhvervsbygninger), hvor rådgiveren og /eller entreprenøren påtager sig et ansvar for opnåelsen af et givent resultat.
Garantimodellerne skal konkretiseres i forhold til ejerskabsforholdene.
Endvidere afsættes midler til vejledning af bygherrer, der ønsker at afprøve garantimodellerne, så disse får tilknyttet en rådgiver. Herudover er der planlagt midler til en testpulje.
Evaluering af ordningen
Modellerne gennemgår evaluering og perspektivering i 2014.
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Grøn omstilling

§ 29.22.01.10. Udbygning af dansk energiforskning og -udvikling
Bevillingen går til Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP),
som blev oprettet i 2007 som afløser for det tidligere Energiforskningsprogram (EFP).
EUDP støtter udvikling og demonstration af nye energiteknologier. Programmet ledes af
en uafhængig bestyrelse, som er udpeget af klima- og energiministeren. Sekretariatsfunktionen er placeret i Energistyrelsen. Programmets hovedformål er at understøtte de
energipolitiske målsætninger om forsyningssikkerhed, hensyn til det globale klima og
miljø samt omkostningseffektivitet og samtidig fremme de erhvervsmæssige potentialer
på området til gavn for vækst og beskæftigelse. EUDP skal således bidrage til at realisere målsætningen om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler i 2050. Under
EUDP kan der ydes tilskud til projekter vedrørende nye energiteknologier, især udvikling
og anvendelse af vedvarende energi og energieffektive løsninger. Også projekter vedrørende samlede energisystemer og effektive indvindingsmetoder for olie og gas og
CO2-deponering kan der gives tilskud til.
Støttemodtagere og støttens form
Støtten gives i form af tilskud til demonstrationsprojekter med stort kommercielt potentiale. Støtten gives blandt andet med henblik på at tiltrække midler fra private investorer
til projekterne samt på at fremme offentligt-privat samarbejde. I 2012 er der i alt iværksat
projekter med samlede budgetter på over 750 mio. kr. heraf en medfinansiering på over
380 mio. kr.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Formålet med ordningen er at skabe et bedre klima og øge forsyningssikkerheden. Private virksomheder får støtte til udvikling af teknologier som potentielt kan øge virksomhedens indtjening, hvis teknologien viser sig at have stort kommercielt potentiale. Uden
støttemidlerne ville projektet ikke blive igangsat. Støtten bidrager således til at understøtte klima- og energimål.
Evaluering af ordningen
Der blev i 2011 gennemført en evaluering af programmet af Oxford Research. Evalueringen viste bl.a., at EUDP i vidt omfang opfylder sit formål. Projekterne bidrager i høj
grad til at nå de politiske mål, og over 70 pct. af projektdeltagerne forventer at bringe ny
energiteknologi på markedet inden for 5 år. For hvert tredje af de afsluttede projekter var
det allerede lykkedes at markedsføre ny teknologi. Da evalueringen blev foretaget var
kun knap en fjerdedel af de undersøgte projekter gennemført, og der var derfor endnu
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kun i begrænset omfang tale om realiserede resultater. Evalueringen viste endvidere, at
en stor del af støtten (42 pct.) var gået til små virksomheder, og at programmet i høj grad
understøtter samarbejdet mellem private virksomheder og videninstitutioner.
Andre oplysninger
Ordningen skal ses i sammenhæng med Green Labs DK (§ 29.22.02) samt i et vist omfang Højteknologifonden (§ 19.55.07.10) og Det strategiske forskningsråd (§
19.41.11.10) under VTU.
Det bør i øvrigt bemærkes, at indkaldelsen af ansøgninger samt de modtagne ansøgninger med forskningsindhold er godkendt af Det strategiske forskningsråd.
Yderligere oplysninger kan ses på: www.ens.dk
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Grøn omstilling

§ 29.22.01.30. Fremme af nye energiteknologier
Der er afsat 30,0 mio. kr. i 2013 til fremme af nye energiteknologier, heraf 25,0 mio. kr. til
solceller og brint, jf. Aftale om Finansloven for 2013.
Støttemodtagere og støttens form
Støtten gives i form af tilskud til projekter. Ordningen administreres efter EUDP-loven, og
støtte kan således gives til virksomheder og forskningsinstitutioner. Puljen blev aftalt i
forbindelse med FL 2013. Der er på nuværende tidspunkt (maj 2013) indkaldt ansøgninger med frist den 14. juni 2013.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Formålet med ordningen er inden for to forskellige teknologiområder:
1)

udvikling og demonstration af brintteknologier med henblik på at implementere
brint i et fremtidigt energisystem med stigende elproduktion fra fluktuerende
energikilder som vind og sol.

2)

forskning, udvikling og demonstration inden for bygningsintegrerede solceller
(BIPV) med sigte på billiggørelse og anvendelighed i byggeriet i to spor, som
retter sig mod henholdsvis eksisterende byggeri og nybyggeri.

Støtteintensiteten kan forventes at afhænge af projekttype og modtager. Det generelle
niveau for medfinansiering kan forventes at være ca. 50 pct. Støtte gives til aktiviteter,
som ellers ikke ville blive gennemført.
Evaluering af ordningen
Ordningen er ikke evalueret.
Andre oplysninger
Yderligere oplysninger kan ses på:
www.ens.dk/da-DK/NyTeknologi/om-eudp/Sider/Forside.aspx
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Grøn omstilling
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§ 29.22.01.40. Forskning, udvikling og demonstration inden for
energieffektiv transport
Der er afsat 25,0 mio. kr. i 2013 til forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport, jf. Aftale om Finansloven for 2013, heraf er 10,0 mio. kr. indbudgetteret på denne konto og 15,0 mio. kr. på § 19.41.11. Det Strategiske Forskningsråd. Midlerne udmøntes i et samarbejde mellem Det Strategiske Forskningsråd og Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram.
Støttemodtagere og støttens form
Støtten gives i form af tilskud til projekter. Ordningen administreres efter EUDP-loven, og
støtten kan således gives til virksomheder og forskningsinstitutioner. Puljen blev aftalt i
forbindelse med FL 2013. Der er på nuværende tidspunkt (maj 2013) indkaldt ansøgninger med frist 14. juni 2013.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Formålet med ordningen er at støtte en særlig indsats for forskning, udvikling og demonstration inden for energieffektiv transport. Indsatsen skal ses på baggrund af målsætningen om, at det danske samfund skal være baseret på vedvarende energi i 2050.
Støtten gives til aktiviteter, som ellers ikke ville blive gennemført.
Støtteintensiteten kan forventes at afhænge af projekttype og modtager. Det generelle
niveau for medfinansiering kan forventes at være ca. 50 pct.
Evaluering af ordningen
Ordningen er ikke evalueret.
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Grøn omstilling

§ 29.24.08.10. Forsøgsordning for elbiler
Som led i den energipolitiske aftale fra februar 2008 blev der afsat i alt 35 mio. kr. i årene
2008-2012 til forsøg med anvendelse af elbiler i praksis. I den energipolitiske aftale af 22.
marts 2012, er denne ordning forlænget, og der er afsat 15 mio. kr. for årene 2013-2015
samtidig med, at der åbnes mulighed for, at der som led i forsøgsordningen også vil
kunne inddrages erfaringer med plug-in hybridbiler. Ordningen administreres af Energistyrelsen som en åben tilskudsordning, hvor alle relevante aktører kan indgive ansøgning. Projekterne vurderes af tilskudsmyndigheden efter et sæt faglige, herunder økonomiske, kriterier, og de bedste projekter opnår støtte. Forsøgsordningen skal sikre, at
der sker en afprøvning og erfaringsindsamling vedrørende blandt andet tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige aspekter ved anvendelse af elbiler og plug-in
hybridbiler i praksis samt vedrørende forsyning med elektricitet som drivmiddel. Forsøgsordningen skal bidrage til at belyse, hvilke barrierer der i praksis er for udbredelse af
elbiler og plug-in hybridbiler, og i hvilke anvendelser elbiler og plug-in hybridbiler har
særlige fordele eller perspektiver. Endvidere skal forsøgsordningen give viden om tekniske, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige forhold i forbindelse med elbilers og
plug-in hybridbilers anvendelse, drift og vedligehold. Indsatsen vil omfatte et antal praktiske forsøg samt udredningsarbejder og analyser. Erfaringsindsamlingen kan ud over de
konkrete forsøg indebære støtte til undersøgelse af sammenhængen mellem elbilen og
elsystemet, hvor effekter i forhold til elnettet, brugsmønstre, opladningsteknologier og
fleksibelt elforbrug kan være relevante at undersøge.
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Støttemodtagere og støttens form
Energistyrelsen administrerer tilskudsordningen. Projekterne omfatter elkøretøjer i form
af eldrevne personbiler, varebiler, minibusser, lad- og lastbiler samt plug-in hybridbiler.
Støttemodtagerne omfatter regionskommuner, kommuner, private virksomheder, elselskaber, organisationer/foreninger samt vidensinstitutioner.
En del af projekterne er såkaldte ”flådeprojekter”, hvori der gennemføres praktiske forsøg med en eller flere elbiler. Projekterne dækker mange former for anvendelse af køretøjerne: pendlerkørsel, delebilkørsel, kørsel af post og varer, teletaxi-kørsel, hjemmepleje, tilsyn og administration. I nogle af projekterne lægges der op til en delvist ”intelligent” ladning med styring af opladningen efter elpriserne.
Ud over de praktiske flådeprojekter er der givet støtte til et antal tværgående analyseprojekter om økonomi, efterspørgselsforhold m.m. samt nogle værktøjsprojekter og formidlingsprojekter vedrørende elbiler.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Formålet med forsøgene er at få belyst, hvordan elbiler og plug-in hybridbiler fungerer
ved forskellige anvendelser, hvilke barrierer der kan være for at udbrede elbiler og plugin hybridbiler, samt hvordan elbilen spiller sammen med elsystemet. Erhvervsstøtteelementet består i, at virksomheder og kommuner får mulighed for at indhente erfaringer
med elbiler og plug-in hybridbiler. Forsøgsordningen dækker dele af meromkostningen
ved anskaffelse af elbiler, plug-in hybridbiler og gennemførelse af forsøgselementer.
Ordningen stimulerer efterspørgslen efter elbiler, plug-in hybridbiler og følgeerhverv,
herunder producenter af elektricitet og kompetencer vedrørende intelligent opladning,
indpasning af vindkraft og konkrete smart grid løsninger.
Evaluering af ordningen
Der er lavet en større status og erfaringsopsamling for ordningen, der primo 2012 er lagt
på Energistyrelsens hjemmeside. Ordningen er ikke evalueret på nuværende tidspunkt.
Ordningen vil blive evalueret inden ordningens ophør med udgangen af 2015.
Andre oplysninger
Forsøgsordningen er notificeret til EU-kommissionen. Forsøgsordningen med elbiler er
en del af energiaftalen fra februar 2008 mellem den daværende regering (V og C) og A,
DF, SF, RV og Ny Alliance, samt den nye energiaftale af 22. marts 2012 mellem den
nuværende regering (A, RV og SF) og V, DF, Ø og C
Yderligere oplysninger kan ses på:
www.ens.dk
www.ens.dk/DADK/KLIMAOGCO2/TRANSPORT/ELBILER/FORSOEGSORDNINGFORELBILER/Sider/
Forside.aspx
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Grøn omstilling

§ 29.24.13.10. Videncenter for energibesparelser i bygninger
I Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative
Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 blev det besluttet at
afvikle Center for Energibesparelser, samtidigt med at bevillingen til Videncenter for
energibesparelser i bygninger blev forlænget til 2015 med 5,0 mio. kr. per år.
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Videncenter for energibesparelser i bygningers opgaver er uændret i forhold til tidligere.
Videncenteret skal varetage følgende opgaver omkring energieffektivisering:
1)

Sammenfatte, dokumentere og bearbejde den eksisterende viden og erfaringer
om forskellige energieffektive løsninger, herunder om standardløsninger, leverandørinformationer, kampagner mv.

2)

Identificere et eventuelt behov for ny viden.

3)

Systematisk formidle viden mv. til de relevante aktører, herunder ikke mindst
leverandører, håndværkere mv. inden for byggeerhvervet. Formidlingen bør bl.a.
ske via internettet.

4)

Etablere værktøjer mv. som kan gøre det nemmere for rådgivere, håndværkere
og forbrugere at gennemføre energibesparelser. Der kan f.eks. være tale om
hjemmesider med beregningsprogrammer, leverandørguide, værktøjer til effektmåling mv.

Støttemodtagere og støttens form
Der er ikke tale om en traditionel støtteordning, men en bevilling på 5 mio. kr. på FL, der
årligt tildeles Videncenter for energibesparelser i bygninger frem til 2016. Støtten udmøntes i understøttelse af markedets aktører, der beskæftiger sig med energibesparelser i
bygninger og ydes i form af rådgivning, uddannelse samt udvikling af faglige løsninger.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Ordningen har til formål at understøtte de udførende aktører inden for byggeriet med
rådgivning og værktøjer til fremme af energibesparelser i bygninger. Partnerskaber med
aktørerne er et væsentligt element inden for energibesparelser i bygninger, idet de bidrager til en omkostningseffektiv indsats, som samtidig understøtter aktørerne i deres erhverv. Partnerskaberne medvirker yderligere til understøttelse af aktørernes initiativer og
aktiviteter inden for energieffektivisering, der via Videncentret stilles til rådighed for markedets aktører i bred forstand.
Evaluering af ordningen
Der blev i 2011 foretaget en større uvildig evaluering af Videncenteret. Fremadrettet
indgår evaluering som en fast del af den årlige vurdering af Videncentrets arbejde.
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Grøn omstilling

§ 29.24.15.10. Etablering af partnerskabssamarbejde med kommuner
Puljen er oprettet i forbindelse med implementering af Aftale mellem regeringen, Venstre,
Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012. Puljen er på samlet 19,0 mio. kr. og har til formål at
fremme partnerskaber om strategisk energiplanlægning mellem kommuner, lokale virksomheder og energiselskaber samt forbedre samspillet mellem statens, regionernes og
kommunernes indsatser og understøtte den kommunale planlægning og den borgernære
indsats.
Puljens midler fordeles med 0,2 mio. kr. i 2012, 0,5 mio. kr. i 2013, 8,5 mio. kr. i 2014 og
9,8 mio. kr. i 2015. Puljen vil blive udmøntet som en tilskudsordning. Der kan kontraheres med konsulenter til at løse nærmeres specificerede opgaver, bl.a. i forbindelse med
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forberedelsen af puljens administration i 2012 og 2013 samt evalueringen af indsatsen i
2015.
Støttemodtagere og støttens form
Af den energipolitiske aftale af 22. marts 2012 fremgår det, at der oprettes en pulje på
samlet 19 mio. kr. i 2013-15 til at fremme partnerskaber om strategisk energiplanlægning.
Den statslige involvering understøttes derudover med i alt 4,8 mio. kr.
Energistyrelsen inviterede d. 1. marts 2013 interesserede parter til at søge om tilskud fra
puljen. For at komme i betragtning skal man indsende en ansøgning.
Det fremgår af energiaftalen, at puljen skal ” fremme partnerskaber om strategisk energiplanlægning mellem kommuner, lokale virksomheder og energiselskaber samt forbedre
samspillet mellem statens, regionernes og kommunernes indsatser og understøtte den
kommunale planlægning og den borgernære indsats”. Disse intentioner forudsætter en
kommunal forankring af projekterne. For at sikre den kommunale forankring skal der deltage mindst en kommune som projektdeltager i alle projekter, der får tilskud.
Det er endvidere en forudsætning, at øvrige aktører – der har en rolle i det konkrete partnerskab om strategisk energiplanlægning – indgår i ansøgningen, eksempelvis regioner,
energiselskaber, private og offentlige virksomheder, organisationer, vidensinstitutioner
eller NGO’er. Der skal derfor etableres et partnerskab i form af et konsortium, hvor alle
relevante aktører indgår for at kunne løse planlægningsopgaven tilfredsstillende.
Der er krav om medfinansiering. Hvert projekt kan modtage et statsligt tilskud på 50 %,
dog højst 2,5 mio. kr. Støtten udbetales i 2014 og 2015.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Formålet med ordningen er at fremme strategisk energiplanlægning i kommunerne
(SEP). Formålet med SEP er, set fra statens side, at kommunerne - gennem deres planlægning og administration - understøtter den langsigtede omstilling af energisystemet
væk fra fossile brændsler, og dermed understøtter realiseringen af energiaftalen af 22.
marts 2012. Kommunerne har samtidig en egeninteresse i at fremme grøn vækst lokalt,
at fremme en klima- og miljøvenlig energiforsyning, sikre stabile energipriser mv.
Der er således et væsentligt erhvervsstøtteelement i ordningen.
Evaluering af ordningen
Der vil blive sikret en faglig og tidsmæssig koordinering af gennemførelsen af de støttede projekter. Formålet hermed vil være at opnå erfaringsudveksling og mulige synergigevinster mellem projekterne og for at reducere omfanget af dobbeltarbejde. Projektperioden vil for alle projekter forløbe fra 1. januar 2014 – 1. juli 2015.
I projektperioden afholdes tre seminarer (ca. 1. april 2014, ca. 1. oktober 2014 samt ca.
1.april 2015). Derudover afholdes en afsluttende konference i efteråret 2015. Alle støttede projekter er forpligtede til gennem projektperioden at bidrage med statusoplysninger
om deres projekt og til at rapportere på seminarerne og den afsluttende konference. KL
og Energistyrelsen vil, som en del af en indgået partnerskabsaftale om at fremme den
grønne omstilling i kommunerne, sørge for den praktiske koordinering af dette forløb.
I efteråret 2015 vil resultaterne af forsøgene med strategisk energiplanlægning blive
opsummeret, så erfaringerne efterfølgende kan stilles til rådighed for alle kommuner. Der
vil endvidere blive gennemført en slutevaluering af forsøgene. Til brug for denne evaluering af programmet vil de støttede projekter blive bedt om at evaluere den gennemførte
proces og hvilke resultater, der er opnået.
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Andre oplysninger
Energistyrelsen forestår administrationen af puljen på de 19 mio. kr. og vil samarbejde
med KL om at gennemføre programmet.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Grøn omstilling

§ 29.24.16.10. Geotermi og store varmepumper
I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og DetKonservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 blev
afsat en pulje på 35,0 mio. kr. i 2012-2015 til fremme af ny VE-teknologi i fjernvarme
(geotermi, store varmepumper mv.)
Der kan kontraheres med konsulenter til at løse nærmere specificerede opgaver, bl.a. i
forbindelse med udredninger om VE-teknologiers indpasning i el- og fjernvarmesystemet,
risikoafdækning af geotermi samt udarbejdelse af manualer om udførelse af geotermiprojekter.
Støttemodtagere og støttens form
Bevillingen forventes anvendt nogenlunde ligeligt til dels udredninger og analyser, dels
demonstrationsprojekter. Udredninger og analyser forventes udført på konsulentbasis.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Bevillingen på 35 mio. kr. er afsat i den energipolitiske aftale af marts 2012. Formålet er
at fremme ny VE teknologi i fjernvarmesystemet (geotermi, store varmepumper, lagre,
mv.) i årene 2012-15.
Erhvervsstøtteelementet forventes at variere med typen af aktiviteter.
Evaluering af ordningen
Ordningen er ikke evalueret.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Grøn omstilling

§ 29.24.18.10. Energieffektiviseringsindsats
Kampagneaktiviteterne i Center for Energibesparelser (Go' Energi) er afviklet og ophørt.
De resterende midler fra centeret er opført på denne konto, hvorfra en række energieffektiviseringsaktiviteter videreføres, efter at der er foretaget en analyse af aktiviteterne i
centeret. Midlerne kan anvendes til fremme af energieffektivisering ved generelle opgaver vedrørende markedspåvirkning mv. på tværs af alle sektorer og energiarter, bortset
fra transport.
Støttemodtagere og støttens form
Der er tale om 33,4 mio. kr. i 2013, der i Energistyrelsen udmøntes i aktiviteter til fremme
af energieffektivisering i bygninger. Der ydes indirekte støtte til markedets aktører inden
for byggeri og energi, via udvikling af vejledninger og værktøjer til opgradering af kompetencer og til brug i kommunikationen med slutbrugerne.
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Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Energieffektiviseringsindsatsen og de tilhørende informationsaktiviteter skal i vidt omfang
ses som tilbud til energispareaktører, finansieringsinstitutter, banker, ejendomsmæglere,
rådgivere og håndværkere, som nemt og enkelt kan tage ejerskab til materialer og værktøjer. Indsatsen udvikles i samarbejde med modtagerne, der herigennem sikres ejerskab
og samtidig får indsatsen en værdifuld forankring, der gør produkterne tilgængeligt i de
situationer, hvor de er mest relevante. Partnerskaber med markedets aktører er således
et vigtigt element af energieffektiviseringsindsatsen, der bidrager til en omkostningseffektiv informationsindsats, og som samtidig understøtter aktørerne i deres
hverv.
Evaluering af ordningen
Dele af indsatsen evalueres i 2013.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Grøn omstilling

§ 29.24.19.10. Vedvarende energi til proces
Virksomhedernes procesenergiforbrug er i stort omfang baseret på fossile brændsler.
Dette skyldes såvel tekniske forhold (tilstrækkeligt høje temperaturer i processer mv.)
som økonomiske forhold. Særligt forholder det sig således, at virksomhedernes procesenergiforbrug nyder en række afgiftslempelser, som derved svækker det økonomiske
incitament til at skifte til vedvarende energi betydeligt i forhold til private husholdninger,
som betaler de fulde afgifter. Det er derfor en betydelig udfordring at sikre en omstilling
af virksomhedernes energiforbrug til vedvarende energi. Med energiaftalen af 22. marts
2012 er der derfor etableret en tilskudsordning med henblik på at yde investeringstilskud
til virksomheders omstilling til vedvarende energi eller fjernvarme i virksomhedernes
produktionsprocesser.
Støttemodtagere og støttens form
Støtteordningen er målrettet virksomheder, som ønsker at omstille fra fossile brændsler
til vedvarende energi eller fjernvarme i virksomhedens produktionsproces. De støtteberettigede aktiviteter er projekter, der erstatter fossile brændsler med energi fra vedvarende energikilder eller fjernvarme samt energieffektiviseringer i direkte tilknytning til de
ovennævnte projekter. Støtten ydes som investeringstilskud.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Ordningen skal sikre virksomhedernes omstilling til vedvarende energi i virksomhedernes produktionsprocesser. Det forventes, at den nye støtteordning i 2020 har en effekt
på:
1)

en reduktion af fossil energi med ca. 16 Peta Joule,

2)

en forøgelse af andelen af vedvarende energi med ca. 1,1 pct. point,

3)

en reduktion i CO2-udledningen med ca. 1,5 pct. /1 mio. tons/årligt (1990).

Ordningen planlægges at gå i gang til august 2013 og løber til og med 2020. Der er til
ordningen afsat 250 mio. kr. i 2013 og 500 mio. kr. årligt fra 2014 til og med 2020 – svarende til i alt 3,75 mia. kr. For de vigtigste kommercielle vedvarende energiteknologier,
der vil kunne opnå støtte under ordningen, ventes en væsentlig del af de investerede
midler at ende som ordrer hos danske virksomheder eller danske underleverandører.
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Evaluering af ordningen
Ordningen evalueres i 2015
Andre oplysninger
Ordningen ventes notificeret under EU’s gruppefritagelsesforordning nr. 800/2008. Ordningen er en del af den energipolitiske aftale af 22. marts 2012 mellem den nuværende
regering (A, RV og SF) og V, DF, Ø og C.
Yderligere oplysninger kan ses på: www.ens.dk/ve-proces
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Grøn omstilling

§ 29.24.20.10 Industriel kraftvarme
I henhold til Aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og DetKonservative Folkeparti om den danske energipolitik 2012-2020 af 22. marts 2012 indføres et tilskud på 30,0 mio. kr. årligt i perioden 2013-2020 til at fastholde og fremme industriel kraft varme i industri og gartnerier.
Støttemodtagere og støttens form
§ 58 c i lov om elforsyning indeholder bestemmelser om tilskud til industrielle kraftvarmeværker. De fleste af disse værker er etableret i midten af 1990’erne og står foran
udskiftning eller væsentlig renovering frem til 2020. Samtidig er disse værker, der som
oftest er baseret på naturgas, under pres af, at elprisen ikke er steget lige så meget som
prisen på naturgas. Desuden vil disse værker få øgede omkostninger som følge af stigningen i NOX-afgiften, jf. lov nr. 1385 af 28. december 2011 om ændring af lov om afgift
af kvælstofoxider, lov om energiafgift af mineralolieprodukter mv. og lov om afgift af naturgas og bygas (Højere afgift på luftforurening fra NOX mv.) .
Der er store miljømæssige fordele ved en fortsat samproduktion af el og varme på de
industrielle kraftvarmeværker. For at opretholde disse værkers incitament til at være i
drift, selvom økonomien i disse er under pres, indførtes et tilskud på 3 øre pr. kWh, som
beregnes med udgangspunkt i værkets elproduktion i 2011. Tilskuddet justeres nedad
ved stigende elpriser. Tilskuddet er betinget af, at værket er nettilsluttet senest den 21.
marts 2012 og ydes fra og med den 1. januar 2013 til og med den 31. december 2020.
Tilskuddet er notificeret for Europa-Kommissionen efter statsstøttereglerne og kan derfor
først træde i kraft, når ordningen er statsstøttegodkendt. Energinet.dk skal varetage
administrationen af tilskud efter bestemmelserne til industriel kraftvarme og træffer afgørelse om berettigelsen til og størrelsen af tilskuddet.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Det indgik i energiaftalen af 22. marts 2012, at der indføres et tilskud på 30 mio. kr. årligt
fra 2013 til 2020 til at fastholde og fremme industriel kraftvarme i industri og gartnerier,
som finansieres via forsyningssikkerhedsafgiften. I aftalen om Vækstplan DK fra 24. april
2013 indgik som lempelse af virksomhedernes udgift til energi, at tilskuddet til industriel
kraftvarme blev øget med 17 mio. kr. årligt i perioden 2014 til 2020.
Evaluering af ordningen
Det indgår i den energipolitiske aftale fra 2012, at der årligt gøres status for de aftalte
nye initiativer. Parterne mødes i 2015 for at drøfte videreførelse af initiativer og finansiering i aftalen.
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Andre oplysninger
Støtten er endnu ikke trådt i kraft, da den afventer EU’s godkendelse efter statsstøttereglerne.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Grøn omstilling

§ 29.24.21.10. Biogas (til transport og proces)
I henhold til energiaftalen fra 22. marts 2012 indføres et nyt tilskudssystem til biogas,
hvoraf en del finansieres over finansloven i form af tre forskellige tilskud. Det forventes
samlet at udgøre 90,0 mio. kr. i 2013, 110,0 mio. kr. i 2014, 130,0 mio. kr. i 2015 og
150,0 mio. kr. i 2016.
Støttemodtagere og støttens form
Der er tale om et nyt grundtilskud til biogas til proces i virksomheder og transport på
netto 39 kr./GJ
Et tilskud på 26 kr./GJ til alle anvendelser af biogas, der aftrappes i takt med stigende
naturgaspriser.
Et tilskud på 10 kr./GJ til alle anvendelser af biogas. Tilskuddet aftrappes med 2 kr./GJ
fra 2016 til 0 kr./GJ i 2020.
Støtten gives til anvendelse af biogas til hhv. transport og proces. Inden for transport
gives støtten til den, der sælger biogassen til en slutbruger, som anvender den til transport. Inden for proces gives støtten til den virksomhed, der anvender biogassen til procesformål.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Ordningens formål er at understøtte den ambitiøse udbygning med biogas, som er sat
som mål i Energiaftalen fra 2012. Tilskuddene til transport og proces er et led i forbedringen af de økonomiske vilkår for biogasproduktionen og understøtning af, at biogas i
højere grad end i dag skal kunne anvendes uden for kraftvarmesektoren.
Evaluering af ordningen
Der er ikke planlagt en evaluering af specifikt disse støtteordninger. Men som følge af
Energiaftalen er der nedsat en taskforce, der skal undersøge og understøtte konkrete
biogasprojekter med henblik på at sikre den forudsatte biogasudbygning frem mod 2020.
Biogas-taskforcen afrapporterer ultimo 2013 og vil i den forbindelse gøre status over
anvendelsen af biogas til proces og transport.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Grøn omstilling

§ 29.25.02.20. Tilskud til dækning af kuldioxidafgift i visse virksomheder
Ifølge LBK 846 17/11 1997, senest ændret ved § 2 i L 1606 af 22/12 2010 om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med stort energiforbrug,
gives tilskud til delvis dækning af kuldioxidafgiften i visse virksomheder. Ordningen er et
led i tilbageføringen til erhvervene af merprovenuet af afgiften på rumopvarmning, CO2-
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afgiften og erhvervenes andel af provenuet fra SO2-afgift, jf. L 417 14/6 1995 om ændring af lov om kuldioxidafgift i visse virksomheder. Ordningen har to formål. Dels er
ordningen et virkemiddel til fremme af energieffektivisering i de energitunge virksomheder, dels skal den sikre, at energitunge og konkurrenceudsatte virksomheder ikke belastes af afgifterne i et sådant omfang, at virksomhedernes konkurrenceevne svækkes.
Med virkning fra 1/1 2010 blev aftaleordningen indsnævret, så den alene omfatter elektricitet til proces og rumvarme. Med andre ord er brændsel til tung og let proces ikke
længere omfattet af aftaleordningen. Grunden hertil er dels, at Folketinget i 2004 vedtog,
at de vareproducerende kvoteomfattede virksomheder ikke skal betale CO2-afgift af det
brændsel, der går til tung og let proces. Da tilskuddet gives til dækning af CO2-afgiften,
bortfalder aftaleordningen vedrørende dette procesbrændsel. Dels at Folketinget som led
i energiaftalen fra februar 2008 har hævet CO2-afgiften og lavet en bundfradragsmodel
for brændsel til tung proces i de ikke-kvoteomfattede erhverv. Bundfradraget omfatter nu
også tilskuddet, som virksomhederne tidligere fik i forbindelse med aftaleindgåelse, hvorfor der ikke længere er basis for at indgå aftaler om energieffektivisering vedrørende dette procesbrændsel. Med L 1606 af 22/12 2010 er det sikret, at aftaleordningen i sin nuværende form kan fortsætte efter udløbet af Europa-Kommissionens godkendelse. Godkendelsen udløb 6. juni 2011. Ordningen er efterfølgende notificeret i henhold til gruppefritagelsesforordningen, hvor den løber frem til 6. juni 2021.
Den 24. april 2013 har regeringen, Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti indgået en aftale om en vækstplan. Aftaleparterne er enige om at stemme for den
lovgivning, der implementerer de konkrete initiativer i aftalen.
Den politiske aftale indebærer, at virksomhedernes betaling af energispareafgiften (CO2afgift) på elektricitet til proces afskaffes fra 2014. Da afgiften således bortfalder, betyder
det, at virksomheder ikke længere kan opnå tilskud til betaling af energispareafgiften til
proces mod at indgå en aftale om energieffektivisering med Energistyrelsen. Langt de
fleste aktive tilsagn efter aftaletilskudsordningen bortfalder derfor med udgangen af 2013.
Den politiske aftale indebærer endvidere, at der oprettes en tilskudspulje til at støtte gartnere og andre el-intensive virksomheder for at forbedre de el-intensive virksomheders
konkurrenceevne og sikre en øget energieffektivisering. Der forventes at blive fremsat
lovforslag om støtteordningen til oktober 2013. Lovforslaget vil blive sendt i høring efter
sommerferien. Støtteordningen skal godkendes af Europa-Kommissionen, før den kan
sættes i kraft.
Støttemodtagere og støttens form
Der ydes tilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift (residualafgiftstilskud) i virksomheder, som indgår en aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering. Støtten modtages af private virksomheder i form af direkte tilskud med henblik på at opretholde
energitunge virksomheders konkurrenceevne. Tilskuddet gives dog efter at have indgået
aftale med Energistyrelsen om en plan for energieffektivisering.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Formålet med aftaleordningen er dels at fremme energieffektivisering i energitunge virksomheder, dels at sikre, at disse virksomheder ikke belastes af afgifterne i en sådan
grad, at deres konkurrenceevne svækkes mærkbart. Der er tale om klima- og miljøstøtte,
da tilskuddet er betinget af, at virksomheden indgår aftale med Energistyrelsen om energieffektivisering. Da kuldioxidafgiften delvist dækkes af statslige midler gives der virksomheden en direkte økonomisk fordel. Ordningen er selektiv og afviger fra de generelle
rammevilkår for pålæggelse af kuldioxidafgift.
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Evaluering af ordningen
Ordningen er blevet evalueret, som en del af evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter. Evalueringen konkluderede, at aftaleordningen har den bedste samfundsøkonomiske omkostningseffektivitet blandt danske energispareaktiviteter.
Andre oplysninger
Yderligere oplysning kan ses af anmærkningen til bevilling på finansloven.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv.

Overgangsordning for støtte til vindmølleelektricitet og Afregning
af elektricitet fra VE-anlæg, decentrale kraftvarmeværker mv.
(PSO)
De offentlige serviceforpligtelser til miljøvenlig elproduktion (PSO) indførtes som led i
elreformen i 1999. Indtil da blev den miljøvenlige elproduktion dels støttet med elproduktionstilskud, som var en ordning på finansloven, og dels i form af høje afregningspriser,
som elforbrugerne var forpligtet til at betale. PSO opkræves som en tarif på alle forbrugernes elforbrug og dækker de pristillæg mv., som ydes til den miljøvenlige elproduktion
efter reglerne specificeret i elforsyningsloven og VE-loven. Dette omfatter elproduktion
baseret på vedvarende energi og decentral kraftvarme samt forsyningssikkerhed, F&U
mv. Pristillæg til miljøvenlig elproduktion udgør langt den største del af PSO-tariffen. I
opgørelsen af erhvervsstøtte indgår kun den del af de offentlige serviceforpligtelser, der
har karakter af et pristillæg. Formålet med ordningen er at udbygge den vedvarende
energi og bidrage til at opfylde de danske miljø- og klimamål.
Støttemodtagere og støttens form
Støtten til miljøvenlig elproduktion gives i form af et pristillæg som enten er et fast beløb
pr. produceret kWh eller et beløb, som er forskellen mellem et fast beløb og markedsprisen. Det sidste kan sikre ejere af anlæggene en afregningspris på den producerede
elektricitet, som er uafhængig af markedsprisen. Udgifterne til støtten dækkes af en
PSO-tarif, som alle forbrugere betaler i forhold til deres elforbrug. Af det samlede elforbrug udgør husholdningernes forbrug ca. 30 pct. Det er således i meget stor udstrækning erhvervsvirksomhederne, der betaler PSO-omkostningerne. Nogle få erhvervsvirksomheder betaler dog en lavere sats.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelementet
Ordningen består i, at staten pålægger alle elforbrugere at betale for anvendelsen af den
miljøvenlige elproduktion i form af en PSO-tarif. De opkrævede beløb udbetales i form af
pristillæg til ejerne af vindmøller og andre miljøvenlige elproduktionsanlæg til dækning af
de produktionsomkostninger, som ikke dækkes ved salget af elproduktionen på markedsvilkår.
Evaluering af ordningen
Ordningen er løbende blevet vurderet og ændret som en del af de skiftende energipolitiske aftaler.
Andre oplysninger
Støtten er notificeret til EU-kommissionen. PSO-ordningen er en følge af el-reformen fra
1999, som blev til ved en aftale mellem den daværende regering, V, K, SF og Kristeligt
Folkeparti, samt af efterfølgende energipolitiske aftaler.
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Yderligere oplysninger kan ses på: www.ens.dk og www.energinet.dk
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Grøn omstilling

Afregning for opgradering af biogas (PSO, omkostninger opkræves
hos forbrugerne)
Med energiaftalen fra marts 2012 blev vedtaget en ny gas-PSO ordning, som opkræves
over gasregningen, og som finansierer tilskud til vedvarende energi til gasnettet. Ordningen svarer til den eksisterende PSO-ordning for el.
Støttemodtagere og støttens form
Biogas, der leveres til naturgasnettet, får et grundtilskud på 79 kr./GJ.
Der gives et tilskud på 26 kr./GJ til alle anvendelser af biogas. Tilskuddet aftrappes i takt
med stigende naturgaspriser.
Der indføres yderligere et tilskud på 10 kr./GJ til alle anvendelser af biogas. Tilskuddet
aftrappes med 2 kr./GJ fra 2016 til 0 kr./GJ i 2020.
Støtten gives til den der opgraderer biogassen og tilfører den til naturgasnettet.
Ordningens formål og erhvervsstøtteelement
Ordningens formål er at understøtte den ambitiøse udbygning med biogas, der er sat
som mål i Energiaftalen fra 2012. Tilskuddet til opgradering er et led i forbedringen af de
økonomiske vilkår for biogasproduktionen og understøtter, at biogas i højere grad end i
dag skal kunne anvendes uden for kraftvarmesektoren.
Evaluering af ordningen
Der er ikke planlagt en evaluering af specifikt disse støtteordninger. Men som følge af
Energiaftalen er der nedsat en taskforce, der skal undersøge og understøtte konkrete
biogasprojekter med henblik på at sikre den forudsatte biogasudbygning frem mod 2020.
Biogas Taskforcen afrapporterer ultimo 2013 og vil i den forbindelse gøre status over
anvendelsen af biogas til opgradering.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Grøn omstilling
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BILAG 2. ERHVERVSFREMME OG
STØTTE VIA SKATTESYSTEMET
Opgørelsen af erhvervsordninger via skattesystemet tager udgangspunkt i Skatteministeriets senest tilgængelige opgørelse over skatteudgifter fremskrevet med udviklingen i
BNP. Skatteministeriet beregner størrelsen af skatteudgifter i forbindelse med lovforslag,
der indebærer nye skatteudgifter eller ændrer eksisterende skatteudgifter.
Skatteudgifterne er beregnet efter ”tabt provenu metoden”. Derved opgøres de umiddelbare skatteindtægter, som det offentlige ville have fået, hvis skatteudgiften blev fjernet.
Metoden er baseret på en antagelse om uændret adfærd, hvilket betyder, at der ikke
tages hensyn til, at virksomheder eller personer i nogle tilfælde kan ændre adfærd, hvis
en særlig begunstigelse i skattesystemet afskaffes eller reduceres. Skønnet over den enkelte skatteudgift tager heller ikke højde for afledte virkninger på andre skatte- og/eller
afgiftskonti (tilbageløb). Det betyder, at den beregnede udgift for de enkelte ordninger,
som hovedregel ikke svarer til det provenu, som staten alternativt kan anvende til andre
tiltag, hvis skatteudgiften fjernes.

MOMSOMRÅDET
Aviser og blade – nulmoms
Ifølge momsloven er aviser og blade, der udkommer mindst en gang månedligt, undtaget
fra betaling af moms på deres salg af aviser og blade. Derved afviges udgangspunktet i
det danske skatte- og afgiftssystem om, at alle varer og tjenester belægges med en
moms på 25 pct. Samtidigt kan udgiverne af trykte aviser og blade fratrække den moms
de betaler ved køb af varer og tjenester. I tilknytning til begunstigelsen er der også en
skattesanktion i form af, at salg af aviser og blade er belagt med en lønsumsafgift svarende til 2½ pct. af salget. Fritagelsen fra moms medfører, at udgiverne af aviser og
blade kan tage en højere pris for deres salg til private. Hovedparten af salget af aviser og
blade er rettet mod private, hvorfor det må formodes, at momsfritagelsen vil medføre en
højere indtægt hos udgiverne.
Modtagere af skattebegunstigelsen
Modtagerne af skattebegunstigelsen er udgiverne af trykte aviser og blade, mens andre
medier, såsom netaviser, er fuldt momspligtige, idet de anses for at være en elektronisk
ydelse. Online nyheder er ligeledes belagt med 25 pct. moms. Trykte aviser har altså en
bevidst fordel i forhold til momspligtige tidsskrifter og netaviser/online nyheder.
Adfærd
Begrænset. En afskaffelse af skatteudgiften må formodes at medføre en stigning i prisen
på aviser og blade. Det vil mindske forbrugernes efterspørgsel og dermed det samlede
salg men formentlig øge online mediernes markedsandel. Der vil således være en mindre negativ påvirkning af provenuet ved en nedgang i efterspørgslen, hvilket dog i et vist
omfang vil opvejes ved øgede skatteindtægter fra online medier.
Henvisning
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=17030#K8
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=17165
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Kulturstøtte
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Persontransport – momsfritagelse
Indenrigsbefordring af personer er momsfri uanset hvilket befordringsmiddel, der anvendes: tog, busser, taxaer, færger, fly, cykeltaxaer m.v. Befordringen af bagage, som medbringes af en person, er også omfattet af fritagelsen, medmindre der opkræves særskilt
betaling herfor. Varekørsel er derimod momspligtig. Dvs. at en taxa, der bringer et brev,
pakke eller lign. ud, er momspligtig af denne køretur og en færges overførsel af en bil er
momspligtig. Buskørsel i rutebus er momsfritaget, hvorimod turistbuskørsel er momspligtig.
Modtagere af skattebegunstigelsen
Udbydere af transporttjenester kan sælge disse til en højere pris, da køberne ikke skal
betale den normale moms.
En ophævelse af fritagelsen for personbefordring vil alt andet lige gøre det dyrere for private (herunder indenrigsflyvning og taxikørsel), mens persontransport vil blive billigere
for momspligtige virksomheder, da de vil få fradrag for købsmomsen.
Adfærd
Da alle former for kollektiv persontransport er omfattet, skønnes adfærdsændringen
begrænset. En afskaffelse af begunstigelsen kan medføre en vis nedgang i den kollektive transport, da privat transport i form af bilisme og cyklisme bliver relativt mere attraktiv. Effekten må formodes at være ganske begrænset.
Henvisning:
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=17030
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Andre støtteordninger

ENERGI- OG MILJØOMRÅDET
Vedvarende energi – biobrændsler
Brændsler som halm, træflis, biogas mv. er ikke omfattet af energiafgiften, og erhvervsstøtte for vedvarende energikilder knytter sig udelukkende til den manglende energiafgift.
Med indgåelse af energiaftalen i marts 2012 indførtes en forsyningssikkerhedsafgift som
også vil omfatte biomasse. Den indirekte støtte til vedvarende energi gennem energibeskatningen vil dermed blive reduceret.
Modtagere af skattebegunstigelsen
Varmeproducenter, der anvender vedvarende energikilder, begunstiges, idet de er fritaget for energiafgift.
Adfærd
Det skønnes, at en reduktion i skatteudgiften til vedvarende energi vil have en begrænset betydning for adfærden blandt VE-varmeproducenter.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Grøn omstilling
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Lempelse for energiafgift til mineralogiske og metallurgiske processer samt landbrug og gartneri (proceslempelser)
Under den normale beskatning anvendes forskellige satser alt efter, hvilket formål energien anvendes til. Da referencerammen alternativt kunne være ens satser, uanset hvilket
formål energien anvendes til, er der traditionelt beregnet en skatteudgift, ud fra en referenceramme, hvor der ikke tillades differentierede satser. I forbindelse med indførelse af
CO2-afgiften er der indført afgiftslempelser for erhvervenes energiforbrug. Med Forårspakke 2.0 blev CO2-afgiften på erhvervslivets brændsel til proces forhøjet, ligesom erhvervslivets procesenergiforbrug blev pålagt energiafgift. Fra 2010 betales afgift på procesenergi på ca. 4,5 kr. (EU's minimumssats) pr. GJ. Samtidigt blev der indført afgiftslempelser for landbrug og gartnerier, der lempes til de faktiske minimumsafgifter, mens
mineralogiske og metallurgiske processer lempes til nul.
Som led i afgiftsrationaliseringen fra 2008 sker der ændring ved, at ikke-kvoteomfattede
virksomheder med tung proces fra 1. januar 2010 får et bundfradrag for afgiftsbetalingen,
der er et fast beløb. Bundfradraget baseres på virksomhedens historiske energiforbrug
(CO2-udledning) og dermed afgiftsbetaling til tung proces i en basisperiode. Bundfradraget til de ikke-kvoteomfattede virksomheder afspejler de gratiskvoter, som gives til kvoteomfattede virksomheder. Erhvervsstøtten er beregnet i forhold til en referenceramme,
uden differentierede satser for forskellige processer og anvendelser.
Modtagere af skattebegunstigelsen
Begunstigelsen tilfalder virksomheder i særligt energiintensive erhverv og landbruget.
Adfærd
Begunstigelsen af energiintensive virksomheder hviler på en formodning om, at disse
virksomheder vil flytte til udlandet, såfremt de var underlagt højere energiafgifter. Der må
således forventes en betydelig adfærdsændring i tilfælde af en ændring af skattebegunstigelsen. Den del af skattebegunstigelsen, der vedrører landbruget er ikke forbundet
med adfærdsændringer.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv.

Færgers energiforbrug
Der gives som hovedregel ikke godtgørelse af energiafgift og CO2-afgift af motorbrændstof. En række sektorer er fritagne for energiafgifter på deres brændstofforbrug. Heriblandt er indenlandsk trafik med færger. Der er dermed tale om erhvervsstøtte.
Modtagere af skattebegunstigelsen
Rederier med færgedrift i Danmark opnår en direkte begunstigelse i kraft af reducerede
energiafgifter.
Adfærd
Begrænsede adfærdsændringer. På ruter, der er udsat for konkurrence fra alternativ
transport, som bus, tog eller fly, kan en reduktion i afgiftsbegunstigelsen have en vis
adfærdseffekt. På øvrige færgeruter skønnes adfærdseffekten at være ubetydelig.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Andre støtteordninger
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Flys energiforbrug
Som udgangspunkt betales der afgift af anvendelsen af brændstof (mineralolieafgift).
Flybrændstof, der anvendes til erhvervsmæssige formål, er imidlertid afgiftsfritaget (på
nær brændstof til flyvninger med eget fly mv.).
Modtagere af skattebegunstigelsen
Modtagerne af skattebegunstigelsen er flyselskaber mv., der anvender flyene til erhvervsflyvning. EU-reglerne giver imidlertid mulighed for at afgiftspålægge flybrændstof
til indenrigsflyvninger mv.
Adfærd
Pålægges den indenlandske flytrafik brændstofsafgifter, øges flyselskabernes udgifter,
hvilket må forventes at give højere priser med en nedgang i brændstofforbruget og flytrafikken til følge.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Andre støtteordninger

Vedvarende energianlæg (vindmøller mv.)
For at fremme private investeringer i vedvarende energi (tidligere vindmøller, men nu alle
typer vedvarende energianlæg som fx solcelleanlæg), er der fastsat lempelige skatteregler for beskatning af ejere og medejere af vedvarende energianlæg (VE-anlæg). Formålet er at øge udbygningen af den private vedvarende energiproduktion.
Modtagere af skattebegunstigelsen
Modtagerne af skattebegunstigelsen er private personer, der helt eller delvist er ejere af
VE-anlæg. De kan vælge, om de vil medregne indkomsten fra anlægget og have de
tilhørende erhvervsmæssige fradrag, eller om de i stedet vil modtage bundfradraget.
Adfærd
Ophæves denne skattebegunstigelse af private investeringer VE-anlæg, vil det mindske
private personers incitament til investeringer i vedvarende energianlæg.
Henvisning
Ligningslovens § 8 P.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Grøn omstilling

Spildevandsafgift
Erhverv med meget store spildevandsudledninger får reducerede satser i spildevandsafgiften. Der er tale om erhvervsstøtte, da referencerammen er et afgiftssystem uden satsdifferentiering.
Modtagere af skattebegunstigelsen
Der gives henholdsvis afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse for spildevandsafgiften.
Fritagelse for spildevandsafgiften gælder en række specifikke typer udledninger (overfladevand, overløbsbygværker, vand hvor mængden af de afgiftspligtige stoffer i udledningen ikke overstiger tilførslen, filterskyllevand fra vandværker, vand fra muslingerenserier
samt processpildevand fra hav-, salt- og ferskvandsdambrug).
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Der gives godtgørelse, hvis der i udledningen af spildevand er et sammenfald mellem
vandforsyningskilden og modtageren af spildevandet (recipienten). Desuden kan virksomheder med særligt spildevandstunge processer få en delvis godtgørelse af spildevandsafgiften, hvis størstedelen af virksomhedens afgift henføres til enten forarbejdning
af fisk, krebsdyr, bløddyr og lignende, fremstilling af cellulose, fremstilling af rør- og roesukker, organiske pigmenter m.m.
Adfærd
Muligheden for adfærdstilpasninger for virksomheder med meget store spildevandsudledninger skønnes begrænset, hvilket også er begrundelsen for den eksisterende lempelse.
Henvisning
Skatteudgifter i Danmark, 1997, side 16.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv.

Reklameafgiftsloven
Med Reklameafgiften indføres en afgift på 4 kr. pr. kg husstandsomdelte reklamer. Reklamesager mærket med EU-blomsten betaler dog kun halv afgift, dvs. 2 kr. pr. kg (dog 3
kr. pr. kg i 2013).
EU-blomsten er det europæiske miljømærke for en række produkter, herunder tryksager
og papir, som lever op til en række krav i forhold til produkternes miljøbelastning. Ordningen er frivillig, og derfor tildeles EU-blomsten kun til produkter, der ansøger herom.
Modtagere af skattebegunstigelsen
Modtagerne af skattebegunstigelsen er virksomheder, der gør brug af reklamesager
mærket med EU-blomsten.
Adfærd
Ved fuld betaling af reklameafgift for reklamesager mærket med EU-blomsten må det
forventes, at der vil ske en reduktion i mængden af disse reklamesager. En del af reduktionen vil blive erstattet af reklamer i andre medietyper, men en stor del må også kunne
forventes at blive erstattet af reklamesager uden EU-blomsten, da omkostningen ved
disse alt andet lige skønnes at være lavere.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Grøn omstilling

Tilpasning af CO2-afgift til kvoteloven
Virksomheder med tilladelse til at udlede CO2 kan få tilbagebetaling af CO2-afgift. Der
ydes tilbagebetaling af afgift, i det omfang afgiften ikke tilbagebetales via godtgørelse af
afgift efter andre regler eller statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse
virksomheder med et stort energiforbrug. Virksomhederne skal dog i alle tilfælde betale
EU’s minimumsafgifter af det energiforbrug, som berettiger til tilbagebetaling.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv.
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Eldistributionsbidrag
Elektricitet pålægges et eldistributionsbidrag som tillæg til elafgiften. Der ydes en godtgørelse på 75 pct. af eldistributionsbidraget for selskaber i samme omfang, som der ydes
godtgørelse af elafgiften. Der er dog ikke adgang til godtgørelse for elektricitet anvendt til
rumvarme. Selskaber med et samlet årligt elforbrug over 15 mio. kWh kan dog få godtgjort det samlede eldistributionsbidrag. Erhvervsstøtte til eldistributionsbidrag vedrører
de sidste 25 pct. af bidraget ved forbrug over 15 kWh.
Modtagere af skattebegunstigelsen
Selskaber med et elforbrug, der overstiger 15 mio. kWh modtager et direkte tilskud i form
af kompensation for 100 pct. af eldistributionsbidraget. Selskaber med et mindre elforbrug kompenseres kun for 75 pct. af bidraget.
Adfærd
Det skønnes, at en reduktion af ordningen vil have en mindre betydning for adfærden
blandt de begunstigede virksomheder.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv.

NOx-afgift, bundfradrag
Virksomheder med særligt store udledninger af NOx pr. energienhed og som historisk
har haft store NOx udledninger skal kun betale afgift af udledninger der er større end
0,15 kg NOx pr. GJ.
Modtagere af skattebegunstigelsen
Modtagerne af skattebegunstigelsen er virksomheder med høj NOx-udledning pr. energienhed, hvilket i særdeleshed er virksomheder inden for cementindustrien.
Adfærd
Bundfradraget er indført, da NOx-afgiften indebærer en risiko for, at virksomheder, der
fra stationære anlæg har store udledninger pr. energienhed, bliver særligt hårdt ramt i
forhold til virksomhedens omsætning eller størrelsen af virksomhedens energiforbrug.
Fjernes bundfradraget gives cementindustrien incitament til at reducere NOx-udledningen yderligere. Der er risiko for nedskalering eller udflagning af produktion. Disse
elementer trækker i retning af lavere indtægter.
Henvisning
Lov om afgift af kvælstofoxider § 10.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv.

Svovlafgiften
For anlæg bygget eller renoveret mellem 1986 og 1995 for mindst 10 mio. kr. gives et
bundfradrag i 20 år, hvilket således udløber gradvist, og senest 1. april 2015.
Derudover gælder et midlertidigt bundfradrag i svovlafgiften for kul, koks og petroleumskoks m.v. brugt til tung proces. Der er tale om et særligt SO2- bundfradrag, idet lempelsen i praksis retter sig mod få store virksomheder med væsentlige udledninger af svovl-
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dioxid (SO2). Der er der tale om en særlig lempelse i deres betaling af svovlafgift. Dette
bundfradrag udløber ligeledes 1. april 2015.
Virksomheder der opfylder betingelserne for begge fradrag kan frit vælge mellem de to
typer bundfradrag.
Modtagere af skattebegunstigelsen
Modtagerne af skattebegunstigelsen er store energitunge virksomheder med meget
væsentlige udledninger af SO2.
Adfærd
Mulighederne for adfærdstilpasninger i forhold til disse virksomheders SO2-udledning
skønnes begrænset. Bundfradraget gives af samme årsag.
Henvisning
LOV nr. 1256 af 18/12/2012
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv.

Procesafgift af el (opladning af elbiler)
Erhvervsmæssig opladning af batterier i elbiler opfattes som en produktionsproces, og
der betales derfor den lave procesafgift af den el, der bruges i processen.
I modsætning hertil er el som privatpersoner selv bruger til opladning af batterier til elbiler pålagt fuld elafgift.
Modtagere af skattebegunstigelsen
Modtagerne af skattebegunstigelsen er virksomheder, som erhvervsmæssigt oplader
batterier til elbiler.
Adfærd
Adfærdseffekten forventes at være meget begrænset, idet lempelsen skønnes at udgøre
en meget lille del af den samlede omkostning ved at benytte elbiler.
Henvisning
LOV nr. 1353 af 21/12/2012 §21, stk. 1. og 2.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Grøn omstilling

BRANCHESTØTTE
DIS-ordning for søfolk (DIS-eksemption)
Sømænd, der gør tjeneste ombord på danske skibe registreret i Dansk Internationalt
Skibsregister (DIS), betaler ikke dansk indkomstskat, og dermed er der tale om en afvigelse i forhold til normal beskatning. DIS blev etableret i 1988 med det formål at styrke
dansk skibsfarts internationale konkurrenceevne på et tidspunkt, hvor der var en stigende tendens til at sætte skibe under fremmed flag. Begrebet udflagning omfattede i
den forbindelse også situationer, hvor danske redere lod bygge eller indkøbe skibe, som
direkte blev sat under fremmed flag. Samtidig med den stigende tendens til udflagning
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sås en tendens til, at skibene under fremmed flag i højere grad blev drevet fra datterselskaber i udlandet, som fx Singapore. Også dette forhold betød, at den økonomiske forbindelse til Danmark blev stadigt mindre. Gennem registrering i DIS (Dansk Internationalt
Skibsregister) opnås adgang til de særlige skattevilkår, der følger af reglerne om sømandsbeskatning. Disse regler indebærer, at søfolk på DIS-skibe ikke indkomstbeskattes af deres hyre. Søfolkene modtager derimod nettohyre af en sådan størrelse, at det
udbetalte beløb svarer til det, der ville være blevet udbetalt efter skat, hvis den pågældende havde været ansat under almindelige skattevilkår. En sømand under DIS-skatteordningen stilles dermed økonomisk på samme måde, som han ville være stillet under
almindelige skattevilkår, mens rederen opnår den fordel, at lønomkostningerne kan reduceres.
Skatteudgiftens formål er at undgå udflagning af danske jobs. Ordningen er således ikke
begrundet i en markedsfejl. Erhvervsstøtteelementet er, at rederierne ydes et tilskud til
udgifter til løn.
Modtagere af skattebegunstigelsen
Der er tale om en støtteordning til fordel for rederierhvervet, som opnår en økonomisk
fordel i forhold til andre erhverv, idet deres lønsumsudgifter reduceres. Ordningen er
dermed selektiv i sin konstruktion.
Adfærd
Hvis ordningen bortfaldt, vurderes adfærden blandt rederiejere at blive påvirket i form af
udflagning af skibe til et andet lands skibsregister. Dermed vil danske job inden for handelsflåden gå tabt og dermed vil en ophævelse af ordningen i første omgang ikke generere et merprovenu. Afhængig af beskæftigelsesmulighederne, vil de afskedigede sømænd dog finde alternativ beskæftigelse med en skattepligtig indkomst.
Andre oplysninger
Reglerne vedr. fritagelse for betaling af skat på løn i DIS skibe og tonnageskat til erstatning af rederiernes selskabsskat er godkendt af Europakommissionen og i overensstemmelse med EU’s statsstøtteretningslinjer for søfartssektoren. Ændres reglerne, vil
det derfor føre til udflagning af både skibe og rederiadministration, idet skibene ikke vil
kunne konkurrere. Et eksempel herpå, er, at den svenske regering har fjernet tonnageskatten for svenske skibe. Det har ført til udflagning af svenske skibe, og at svenske
rederier bosætter sig i andre lande.
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv.

Grundværdi, produktionsjord
Jord, der anvendes i forbindelse med landbrugsdrift, vurderes ifølge vurderingslovens
§14 ud fra, hvad jord af en tilsvarende beskaffenhed må antages at koste efter egnens
priser, hvis jorden tilhørte en middelstor bondegård i middelgod kultur. Der anvendes
således ikke egentlige markedspriser i vurderingen af landbrugsjord, men en række vurderinger af jordens bonitet mv. Herved afviges det normale princip i vurderingsloven,
hvor al ejendom og jord vurderes efter markedspriserne pr. 1. oktober i det år, vurderingen vedrører. Såfremt markedsprisen for produktionsjord overstiger vurderingen af produktionsjord, sker der en skattemæssig begunstigelse, svarende til grundskylden af
forskellen mellem markedsprisen, og den anførte vurdering i vurderingslovens §14. Skatteudgiften kan beregnes som forskellen på markedsværdien og vurderingen af produktionsjord multipliceret med grundskyldspromillen. Reglen blev indført, da den nuværende
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vurderingslov blev vedtaget i 1956. Reglen går dog endnu længere tilbage, da 1956loven ikke indeholdt betydende ændringer i forhold til den tidligere vurderingslov fra 1922.
Modtagere af skattebegunstigelsen
Begunstigelsen er rettet mod landmænd. Men da begunstigelsen har eksisteret i mange
år, har det påvirket jordpriserne, da landmænd, der har købt jord, har gjort det i forventning om, at begunstigelsen vil blive bevaret. De har således været villige til at betale en
højere pris for jorden, end de ville i fravær af begunstigelsen - værdien af begunstigelsen
er således kapitaliseret ind i jordpriserne. Dem, der har fået fordel af ordningen, er således primært de landmænd, der ejede jorden, da begunstigelsen blev indført.
Adfærd
En afskaffelse af begunstigelsen vil antageligt påvirke grundpriserne, der samlet vil falde
med nutidsværdien af begunstigelsen. Derved vil det faktiske nettoprovenu ved en afskaffelse af ordningen blive reduceret svarende til den gennemsnitlige grundskyldspromille ganget med faldet i jordpriserne.
Andre oplysninger
I forbindelse med den tidligere regerings aftale om Grøn Vækst blev det besluttet at reducere beskatningen af produktionsjord med i alt 500 mio. kr., hvilket modsvares af en
stigning i øvrige skatte på landbruget. Tiltaget trækker i retning af at mindske skatteudgiftens størrelse.
Henvisning
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=15535
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Andre støtteordninger

Frikørselsordning for taxaer
Køretøjer, der har tilladelse til taxikørsel ifølge lov om taxikørsel, betaler en reduceret registreringsafgift. Det gælder ligeledes for køretøjer, der har tilladelse til limousinekørsel.
Der betales en afgift på 70 pct. af den del af værdien af køretøjet, der overstiger 230.000.
Ved videresalg af køretøjet betales der ikke normal registreringsafgift, såfremt køretøjet
har kørt som hyrevogn i mere end en fastsat periode og har kørt længere end et fastsat
kilometertal. Der gives således en begunstigelse af køretøjer indkøbt til hyrevogne i form
af særligt lave satser for registreringsafgift. Dertil kommer en begunstigelse af frikørte
hyrevogne, da de kan sælges videre til markedsprisen, men uden almindelig afgift. Derved vil vognmændene vinde forskellen mellem markedsprisen på bilen, og den pris de
selv har givet for bilen med lav afgift.
Modtagere af skattebegunstigelsen
Modtagerne af skattebegunstigelsen er købere af køretøjer, der har ret til at køre som
hyrevogne og limousiner.
Adfærd
Der vil være begrænsede adfærdseffekter ved en ændring. Ved ophævelse af frikørselsordningen vil salget af brugte hyrevogne afgiftsbelægges eller erstattes af andre brugte
biler med afgift, hvilket øger afgiftsbetalingen. Til gengæld vil der være mindre tilskyndelse til at købe luksusbetonede biler, der holder en høj markedsværdi som brugte, hvilket
vil mindske afgiftsbetalingen. I tilfælde af en afskaffelse af afgiften vil købere af hyrevogne antageligt købe billigere køretøjer, hvilket vil mindske afgiftsbetalingen.

114

Andre oplysninger
Beløbsgrænserne er blevet ændret i forbindelse med Forårspakke 2.0.
Henvisning
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=117284
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Andre støtteordninger

Færdselsskadede biler – (registreringsafgift)
Reparationsgrænsen er den maksimale andel af f.eks. en bils værdi, som efter registreringsafgiftsloven kan tillades brugt til reparation efter en større færdselsskade. Er udgiften højere betragtes reparationen som fremstilling af en ny bil. For personbiler er reparationsgrænsen 65 pct. af bilens værdi umiddelbart før uheldet. For at undgå fiflerier, er der
en grænse på 55 pct. for, hvornår forsikringstageren skal tilbydes kontant erstatning. I
øvrigt omfatter reglerne ikke skader under 25.000 kr.
Ud fra en privatøkonomisk overvejelse kan det betale sig at reparere en skadet bil for et
beløb svarende til hele bilens værdi inkl. registreringsafgift, men for samfundet er det en
dårlig forretning, hvis udgiften til reparation er højere end bilens værdi uden registreringsafgift. Er omkostningen til reparation højere end prisen for en tilsvarende brugt bil i
fx Sverige, hvor der ikke er registreringsafgift, taber samfundet forskellen.
Modtagere af skattebegunstigelsen
Modtagerne af skattebegunstigelsen er alle bilister og motorcyklister, jf. at det er lovpligtigt ansvarsforsikre sit motorkøretøj.
Adfærd
Registreringsafgiften udgør i gennemsnit ca. 55 pct. af en bils værdi. Det kunne tale for
en reparationsgrænse på 45 pct., men der er dog en række forhold, der gør, at en så lav
reparationsgrænse ville forhindre reparationer, der er samfundsøkonomisk rentable. Dels
dækker de 55 pct. over en forholdsvis stor spredning, men der er også mulighed for at
reparere med brugte dele og måske tid til at vente på ledig kapacitet på værkstedet.
Yderligere begrænsninger i denne skatteudgift bør derfor have en anden udformning end
den begrænsning der er i gældende regler.
Andre oplysninger
Reparationsgrænsen blev senest nedsat af den tidligere regering i forbindelse med
FFL2011 fra 75 til de nugældende 65 pct. på personbiler, mens grænsen for hvornår
forsikringstageren skal tilbydes kontant erstatning blev nedsat fra 65 til 55 pct. Nedsættelsen gav et merprovenu på ca. 125 mio. kr. årligt i varig virkning efter tilbageløb og
adfærd.
Henvisning:
Registreringsafgiftslovens § 7, jf. www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=138033
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Andre støtteordninger
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Tonnagebeskatning
Tonnageskatteordningen blev indført i 2002 med virkning fra indkomståret 2001. Hensigten med tonnageskatteordningen er at sikre danske rederiers internationale konkurrenceevne ved at tilbyde en lempeligere beskatning end den almindelige selskabsbeskatning. Ordningen indebærer, at grundlaget for beskatning af rederier er størrelsen af den
tonnage, som er omfattet af ordningen. Den skattepligtige indkomst beregnes således
efter en særlig skala med et kronebeløb pr. nettoton pr. påbegyndt døgn. Der kan ikke
foretages fradrag af nogen art – herunder afskrivninger – i den opgjorte skattepligtige
indkomst, der beskattes med selskabsskattesatsen. Med virkning fra og med 2010 er
satserne i tonnageskatteordningen forhøjet med 15 pct.
Modtagere af skattebegunstigelsen
Modtagerne af skattebegunstigelsen er selskaber, der driver rederivirksomhed.
Adfærd
Overgår danske rederier til almindelig selskabsbeskatning, vil det alt andet lige mindske
rederiernes tilskyndelse til at vælge at placere sig eller foretage investeringer i Danmark.
Rederiernes tilskyndelse til øget brug af indkomsttransformation til at placere overskud i
lande med lavere beskatning for at undgå selskabsskatten vil også øges.
Henvisning
Lov om beskatning af rederivirksomhed (tonnageskattelov)
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv.

Andelsselskaber
Andelsforeninger betaler ikke selskabsskat, idet udbyttet beskattes hos medlemmerne
(andelshaverne). Den resterende indkomst i andelsforeningen kan skattefrit overføres til
egenkapitalen, mens andelsforeningen til gengæld beskattes af formuen. Andelsselskaber kan derfor betragtes som medlemmernes forlængede arm, idet andelsbeskatningen
er en beskatning af afkastet af den udskudte skat. Der er tale om erhvervsstøtte, idet beskatningen er lavere end afkastet af den udskudte skat.
Modtagere af skattebegunstigelsen
De særlige regler for beskatning af andelsforeninger begunstiger særligt de få store andelsforeninger, som står for hovedparten af provenuet fra andelsbeskatningen.
Adfærd
En mindre lempelig beskatning af andelsforeninger vil føre til en ændring i erhvervsstrukturen, hvor særligt landbrugs- og fødevareindustrien vil komme til at udgøre en mindre
andel af den samlede produktion. Den strukturelle effekt vil dog være begrænset.
Henvisning
Skatteudgifter i Danmark, 1997, side 28.
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Andre støtteordninger
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Nedskrivning af husdyrbestand
Man kan nedskrive på husdyrbesætninger, ligesom man tidligere kunne på varelagre.
Værdien af husdyrbesætningen kan nedskrives med indtil 15 pct. Nedskrivningen skal
indtægtsføres året efter. Der er således tale om en udskudt skat.
Modtagere af skattebegunstigelsen
Landbrugere kan vælge at udnytte denne skattebegunstigelse, samt i hvilket omfang de
vil benytte den. Den øvre grænse for nedskrivningen er 15 procent, men reglerne giver
den enkelte mulighed for at vælge at nedskrive med en lavere sats.
Landbrugere kan bruge ordningen til at udjævne effekterne af konjunkturudsvingene.
Stiger priserne på eksempelvis kød, stiger ofte også værdien af husdyrbesætningen, og
da denne værdistigning bliver beskattet, kan landbrugerne vælge at nedskrive besætningens værdi for dermed at undgå en øget skattebetaling. Ordningen giver derfor landbrugere mulighed for at kompensere for de nogle gange betydelige udsving, der er på værdien af husdyrbesætningen.
Henvisning
Skatteudgifter i Danmark, 1996, side 184.
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Andre støtteordninger

Let øl mv.
Ølafgiften er gradueret efter alkoholindholdet. Afgiften lægges på øl med et alkoholindhold på mindst 2,8 % vol. Det betyder, at let øl og hvidt øl mm. (øl i skatteklasse II) er
afgiftsfritaget.
Modtagere af skattebegunstigelsen
Umiddelbart tilfalder lempelsen bryggerierne, men det må forventes, at lempelsen i høj
grad overvæltes i forbrugerpriserne, som det er tilfældet for selve afgiften.
Adfærd
En afskaffelse af lempelsen vil føre til et mindre forbrug af let øl, som dog forventes i høj
grad at blive erstattet af forbrug af almindelig øl.
Henvisning
Skatteudgifter i Danmark, 1996, side 236.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Andre støtteordninger

Fiskere
Fiskere, der i løbet af indkomståret har været registreret som erhvervsfiskere, har adgang til et særligt havfradrag. Fradraget er på 190 kr. pr. påbegyndt havdag ved fangstture af mindst 12 timers varighed. Fradraget træder i stedet for fradrag til en række faktiske omkostninger fx befordring. Såfremt skatteværdien af fradraget overstiger skatteværdien af fradraget for de faktiske omkostninger, er der tale om erhvervsstøtte.
Henvisning
Skatteudgifter i Danmark, 1996, side 147.
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Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Andre støtteordninger

Inflationsgaranti skibe
Beløb, der udbetales af staten som inflationsgaranti i forbindelse med Danmarks Skibskreditfonds udstedelse af indeksregulerede obligationer til finansiering af ny- og ombygning af skibe, er skattefri for låntager. Der udbetales garanti, når den årlige inflation overstiger en nærmere fastsat pct.
Henvisning
Skatteudgifter i Danmark 1996, side 178.
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Andre støtteordninger

Små bryggerier
Øl, som brygges på mindre bryggerier, opnår nedsat afgift. Afgiftsnedsættelsen reduceres i takt med, at bryggeriets salg af afgiftspligtigt øl øges.
Modtagere af skattebegunstigelsen
Modtagerne af skattebegunstigelsen er bryggerier med en produktion under 200.000 hl.
Lempelsen aftager med produktionens størrelse.
Adfærd
Ophæves lempelsen bliver øl, der produceres på mindre bryggerier til en typisk højere
enhedspris, mindre konkurrencedygtige i forhold til øl, som er produceret på de store
bryggerier, hvilket kan føre til mindre produktion af øl hos mindre producenter. Det skønnes dog ikke at have videre betydning for det samlede ølforbrug, og en lavere produktion
og forbrug af øl fra de mindre bryggerier kan derfor føre til et øget forbrug af fuld afgiftsbelagt øl, og dermed et afledt merprovenu.
Henvisning
Skatteudgifter i Danmark, 1996, side 236.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Andre støtteordninger

Sø-fradrag
Der er mulighed for et særligt fradrag til søfarende – herunder til personer, der erhverver
lønindtægt ved tjeneste om bord på fartøjer og installationer, der anvendes i tilknytning til
efterforskning og indvending af kulbrinter uden for dansk søterritorium. En sømand, der
vælger at foretage sø-fradrag, kan ikke samtidig fradrage udgifter, der er afholdt i forbindelse med lønindtægten om bord, det vil sige de ligningsmæssige fradrag. Erhvervsstøtten er forskellen mellem skatteværdien af sømandsfradraget og de ligningsmæssige fradrag, der er givet afkald på.
Henvisning
Skatteudgifter i Danmark, 1996, side 144.
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Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Global markedsføring og internationale rammevilkår mv.

FORSKNING, UDVIKLING OG VIDEN
Forsøg- og forskningsaktivitet
Udgifter til forsøg- og forskningsaktivitet kan trækkes fra i skat. Var der ikke særskilt
hjemmel til at trække disse udgifter fra i skat, ville de ofte blive karakteriseret som etableringsudgifter. Etableringsudgifter kan i modsætning til driftsudgifter ikke trækkes fra i skat.
Der er ikke blot tale om en likviditetsfordel i form af en fremskyndet afskrivning. Der er tale om en særlig hjemmel i lovgivningen, der giver fuld fradragsret for udgifter til forsøg og
forskning.
Modtagere af skattebegunstigelsen
Selskaber med betydelige udgifter til forsøg og forskningsaktivitet har en skattefordel i
forhold til virksomheder, hvis etableringsudgifter ikke kan karakteriseres som forsøg eller
forskning.
Adfærd
Sondringen mellem drifts- og etableringsudgifter er ikke knivskarp. Dermed kan en reduktion i skattebegunstigelsen potentielt føre til en vis ændring i regnskabspraksis, som
betyder, at aktiviteterne konteres som drift. En reduktion i begunstigelsen kan alternativt
føre til, at aktiviteten reduceres eller flytter til et andet land.
Henvisning
Ligningslovens § 8 stk. 1.
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Innovation og iværksætteri mv.

Forskere og nøglemedarbejdere
Udenlandske forskere og nøglemedarbejdere opnår særligt gunstige skattevilkår i Danmark. Forskere og nøglemedarbejdere, der har en høj løn, er berettiget til at blive beskattet med 26 pct. af bruttolønnen i op til 60 måneder.
Den favorable beskatning gælder kun lønindkomst, mens øvrig indkomst beskattes efter
normale vilkår. Der er tale om en bruttobeskatning, hvorfor der ikke oppebæres ret til fx
ligningsmæssige fradrag i lønindkomsten. Ordningen er ikke begrænset til særlige medarbejdergrupper eller erhverv. Alle, der kan oppebære en tilstrækkelig høj løn, er således
berettiget til at blive beskattet under ordningen.
Modtagere af skattebegunstigelsen
De direkte modtagere af skattebegunstigelsen er de lønmodtagere, der beskattes lavere,
end det ellers ville være tilfældet. Virksomheder, der ansætter personer under ordningen,
får en fordel, da de kan betale en lavere bruttoløn til deres medarbejdere, og medarbejderne vil opnå den samme løn efter skat.
Adfærd
Ordningen er indført for at tiltrække højtlønnet udenlandsk arbejdskraft. Hovedformålet
med ordningen er således at påvirke adfærden hos virksomheder og udenlandske løn-
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modtagere. Det må derfor forventes, at en afskaffelse af ordningen vil have betydelige
adfærdsmæssige konsekvenser.
Andre oplysninger
Ordningen blev revideret med virkning fra indkomståret 2008. Skatteudgiften faldt som
følge af skattereformen, da personskatterne generelt faldt.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Innovation og iværksætteri mv.

Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter
Selskaber og selvstændige erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, kan
få udbetalt negativ skat (skattekredit), på 25 pct. af op til 5 mio. kr. årligt af underskud,
der stammer fra udgifter til forskning og udvikling. Herved styrkes virksomhedernes likviditet i den fase, hvor forsknings- og udviklingsaktiviteterne endnu ikke har resulteret i
indtægter.
Modtagere af skattebegunstigelsen
Ordningen skønnes særligt at styrke små iværksættervirksomheders likviditet i opstartsfasen, hvor forsknings- og udviklingsaktiviteter endnu ikke har resulteret i indtægter.
Adfærd
Ordningen styrker små vækstvirksomheders likviditet og adgang til risikovillig kapital i
opstartsfasen, hvor de typisk ikke har nogen indtægter, og et bortfald af ordningen kan
derfor betyde, at disse typer virksomheder vil blive etableret i mindre omfang, ligesom
omfanget af udgifter til forskning og udvikling vil blive reduceret.
Henvisning
Ligningsloven § 8 X
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Innovation og iværksætteri mv.

Etablerings- og iværksætterkontoordninger
Etableringskontoloven giver lønmodtagere mulighed for at indskyde en del af lønindtægten i et pengeinstitut med henblik på senere etablering af selvstændig virksomhed. Indskuddet kan fradrages i den skattepligtige indkomst. Når indskyderen senere etablerer
egen virksomhed og køber et afskrivningsberettiget aktiv, kan vedkommende benytte
indskuddet, som er forlods afskrevet. Den afskrivningsberettigede anskaffelsessum
sættes ned med et beløb, der svarer til den forlods afskrivning.
Modtagere af skattebegunstigelsen
Hensigten med ordningerne er at give lønmodtagere mulighed for at skifte bane og dermed fremme iværksætteri og etablering af virksomhed.
Henvisning
Skatteudgifter i Danmark, 1996, side 194.
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Innovation og iværksætteri mv.
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INVESTERINGSFREMME
Straksafskrivning af software (IT-software)
Ifølge afskrivningsloven kan erhvervsdrivende straksafskrive udgifter til IT-software, uanset om der er tale om erhvervelse af en tidsubegrænset brugsrettighed i henhold til en
softwarelicensaftale eller lignende.
Formålet med at lade virksomheder straksafskrive er at støtte ny teknologi, forskning og
udvikling.
Modtagere af skattebegunstigelsen
Den gunstige regel, om at udgifter til anskaffelse af software kan straksafskrives, er især
til fordel for højteknologiske virksomheder, men inden for næsten alle erhverv afholdes
der udgifter til anskaffelse af software. Det er dog kun, hvis der er tale om udgifter, der
overstiger 12.300 kr. (2012-niveau), at bestemmelsen har praktisk betydning, idet udgifter til anskaffelse af driftsmidler, hvis anskaffelsessum ikke overstiger dette beløb, altid
kan straksafskrives.
Adfærd
De gunstige regler for afskrivning af udgifter til software må antages at understøtte virksomhedernes konkurrenceevne og investering i højteknologi. Adgangen til at straksafskrive software vil dog kunne misbruges ved handel af software for store beløb mellem
koncerninterne selskaber (transfer pricing).
Hovedkategori: Erhvervsordning
Område: Innovation og iværksætteri mv.

Goodwillhenstand ved løbende ydelser
Ved salg af selskaber, hvor køber betaler sælger for selskabets goodwill ved løbende
ydelser, opnår sælger henstand for skattebetalingen af goodwill. Sælger betaler således
skat af den salgssum, der vedrører goodwill, i takt med, at køber betaler ydelserne vedrørende goodwill til sælger. Ved overtagelsen af selskabet vil køber kunne afskrive fuldt
ud på aktiver, herunder goodwill, uanset at sælger har fået henstand med skattebetalingen. Erhvervsstøtten i denne forbindelse vedrører således henstanden i sælgers skattebetaling.
Henvisning
Ligningslovens §12b
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Andre støtteordninger

Gunstige afskrivningsregler (investeringsvindue)
Investeringsvinduet indebærer, at afskrivningsgrundlaget – og dermed fradrag i selskabsskat og virksomhedsskat – for en række driftsmidler, der afskrives med 25 pct.,
forhøjes med 15 pct. til 115 pct. af anskaffelsessummen for nye driftsmidler anskaffet i
perioden fra og med den 30. maj 2012 og indtil udgangen af 2013.
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Modtagere af skattebegunstigelsen
De gunstige afskrivningsregler kan udnyttes af alle virksomheder, der foretager investeringer i driftsmidler og afskrivninger heraf, og som samtidig er i skatteposition, dvs. har et
overskud, der beskattes.
Adfærd
Et bortfald af de gunstige afskrivningsregler vil dels føre til færre ekstrainvesteringer dels
ikke give en tidsmæssig fremrykning af investeringerne.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Andre støtteordninger

Formuegoder
For en række offentlige tilskud kan virksomheden vælge at straksafskrive udgifter til anskaffelse af afskrivningsberettigede formuegoder betalt ved offentlige tilskud. Erhvervsstøtten består i fordelen ved at straksafskrive frem for at afskrive efter de almindelige
afskrivningsregler.
Henvisning
Skatteudgifter i Danmark, 1996, side 190
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Andre støtteordninger

ANDRE FORMÅL
BoligJobordning
Med BoligJobordningen ydes fradrag for en række arbejdsopgaver i hjemmet og med
Vækstplan DK også i sommer- og fritidshuse. Fradragsberettiget arbejde omfatter arbejdslønnen i forbindelse med både hjælp og istandsættelse i hjemmet. Ved afgrænsningen af arbejde omfattet af ordningen tages udgangspunkt i tidligere lignende tilskudsordninger. Fradraget gives dermed for serviceydelser i hjemmet, f.eks. rengøring, vinduespudsning, børnepasning og havearbejde samt udvendig og indvendig vedligeholdelse
og reparation af helårsboliger.
BoligJobordningen er indført med henblik på at gøre det billigere for danskerne at få udført serviceydelser i hjemmet – både ude og inde. Det kan få færre til at vælge det sorte
arbejde og gør-det-selv løsninger, når de skal have udført opgaver i hjemmet. Og det vil
lette mange familiers travle hverdag. Endelig kan det skabe plads på arbejdsmarkedet til
grupper, der har svært ved at få job.
Modtagere af skattebegunstigelsen
Modtagere af skattebegunstigelsen er køberne af serviceydelserne. En øget efterspørgsel efter serviceydelser vil desuden øge aktiviteten i serviceerhvervene.
Adfærd
Bortfald af BoligJobordningen vil føre til, at der i mindre omfang udføres serviceydelser i
hjemmet samt mere gør-det-selv arbejde og sort arbejde, og et deraf afledt mindreprovenu indkomstskatter mv.
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Henvisning
Ligningsloven § 8 V.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Andre støtteordninger

Fondes bundfradrag
Fonde har et skattefrit bundfradrag på 25.000 kr., der gives i den ikke erhvervsmæssige
indkomst. Skatteværdien af dette fradrag er erhvervsstøtte, da referencerammen er et
proportionalt skattesystem.
Modtagere af skattebegunstigelsen
Alle fonde kan foretage fradrag i den del af indkomsten, der ikke hidrører fra erhvervsmæssige aktiviteter. Skatteværdien af dette fradrag er en skatteudgift, da referencerammen er selskabsskattelovgivningen, der ikke giver bundfradrag til almindelige erhvervsmæssige virksomheder.
Adfærd
Fjernes denne fradragsret, vil det reducere fondenes og de fondsbeskattede foreningers
indtægter efter skat. Hermed bliver der alt andet lige færre midler til uddeling til almennyttige og almenvelgørende formål. En reduktion i bundfradraget vil skabe en mere ensartet beskatning i forhold til beskatningen af selskaber generelt, men en fjernelse af fradragsretten vil reducere fondenes og foreningernes muligheder for at støtte velgørende
og almennyttige formål.
Henvisning
Skatteudgifter i Danmark, 1997, side 36.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Andre støtteordninger

Fondsbeskattede foreningers bundfradrag
Fag-, arbejdsgiver- og brancheforeninger kan, ud over hvad der gælder for andre fonde,
gøre brug af yderligere begunstigende regler, der kan give anledning til erhvervsstøtte.
For det første er fag- og arbejdsgiverforeninger skattefrie af de kontingenter, de modtager fra deres medlemmer, og som anvendes til ikke-erhvervsmæssige udgifter. For det
andet gælder, at mens almindelige fonde har et skattefrit bundfradrag på 25.000 kr., har
branche-, fag- og arbejdsgiverforeningerne et bundfradrag på 200.000 kr. i deres ikkeerhvervsmæssige indtægter.
Modtagere af skattebegunstigelsen
Alle fonde kan foretage fradrag i den del af indkomsten, der ikke hidrører fra erhvervsmæssige aktiviteter. Skatteværdien af dette fradrag er en skatteudgift, da referencerammen er selskabsskattelovgivningen, der ikke giver bundfradrag til almindelige erhvervsmæssige virksomheder.
Adfærd
Fjernes fradragsretten, vil det reducere fondenes og de fondsbeskattede foreningers
indtægter efter skat. Hermed bliver der alt andet lige færre midler til uddeling til almennyttige og almenvelgørende formål. En reduktion i bundfradraget vil skabe en mere ensartet beskatning i forhold til beskatningen af selskaber generelt, men en fjernelse af fra-
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dragsretten vil reducere fondenes og foreningernes muligheder for at støtte velgørende
og almennyttige formål.
Henvisning
Skatteudgifter i Danmark, 1997, side 39.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Andre støtteordninger

Dagpenge og rejsegodtgørelser
Udgifter til logi, kost mv., som en person har afholdt, fordi han på grund af sit arbejde har
været på en rejse, er fradragsberettigede. Der fastsættes standardsatser, hvortil udgifterne kan fradrages. I det omfang de faktiske udgifter i forbindelse med rejsen er lavere end
angivet af standardsatserne, er der tale om erhvervsstøtte.
Henvisning
Skatteudgifter i Danmark, 1997, side 18.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Andre støtteordninger

Fradrag for gaver til kulturinstitutioner
Virksomheder kan fradrage pengegaver til de kulturinstitutioner, der i det foregående år
har modtaget offentligt driftstilskud. Desuden kan personer og virksomheder fradrage
værdien af gaver i form af kunstværker samt kultur- og naturhistoriske genstande til de
kulturinstitutioner, der i det foregående år har modtaget offentligt driftstilskud.
Formålet med ordningen er at styrke erhvervslivets kulturengagement og forbedre kunstens vilkår.
Modtagere af skattebegunstigelsen
Virksomheder har fradragsret for pengegaver til kulturinstitutioner. Endvidere har virksomheder (samt private) fradrag for værdien af kunstværker samt kultur- og naturhistoriske genstande.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Kulturstøtte

Afskrivning på kunstkøb
I 2000 blev der indført adgang til afskrivning på kunstnerisk udsmykning af bygninger. I
2002 blev ordningen udvidet, således at den omfattede udsmykning af alle udelukkende
erhvervsmæssige bygninger, men ikke beboelsesbygninger. Desuden indførtes der adgang til, at virksomheder kan foretage afskrivning på billedkunst og skulpturer, som ikke
er en del af selve bygningen. Afskrivningsretten gælder alene førstegangskøb af originale kunstværker, der købes direkte af kunstneren eller et galleri, der har værket i kommission. I 2005 blev afskrivningsretten yderligere udvidet til ejendomme – bortset fra en- og
tofamiliehuse – hvor der er boliger.
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Modtagere af skattebegunstigelsen
Virksomheder kan afskrive 25 pct. af værkets værdi, ligesom det er tilfældet med driftsmidler (saldometode). Det er virksomhederne, der modtager fradraget, men indirekte kan
ordningen opfattes som støtte til vækstlaget i kunstbranchen.
Adfærd
En afskaffelse vil forenkle afskrivningsreglerne og mindske mulighederne for privat anvendelse af erhvervsmæssigt anskaffede aktiver.
Hovedkategori: Anden ordning
Område: Kulturstøtte
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BILAG 3. PRINCIPPER FOR OPGØRELSE AF UDGIFTER TIL ERHVERVSRETTEDE ORDNINGER
1. AFGRÆNSNING MV.
Overordnet set omfatter redegørelsen erhvervsordninger og andre ordninger med form
af støtte til erhverv, hvorigennem der overføres statslige midler til virksomheder og institutioner, hvorved disse virksomheder og institutioner opnår en økonomisk fordel, som de
ellers ikke ville have haft.
Redegørelsen er afgrænset således, at der udelukkende medtages ordninger, som har
hjemmel i dansk lovgivning (fx finansloven eller skattelovgivningen). Afgrænsningen til
statslige midler henviser til, at kun ordninger, som Folketinget har direkte indflydelse på,
er omfattet. Derimod er direkte EU-ordninger samt kommunale og regionale erhvervsordninger ikke omfattet.
Både ordninger, hvor støtte gives direkte til virksomheder enten via ordninger på finansloven eller i form af skattebegunstigelse og hvor støtte gives mere indirekte er medtaget i
redegørelsen. Den indirekte støtte, er når modtageren opnår en økonomisk fordel pga.
garantier, gratis rådgivning mv. eller ordninger, hvor dele af erhvervslivet har gavn af erhvervsfremmende aktiviteter, herunder erhvervsrettet forskning, som varetages af statslige institutioner. De omfattede ordninger skal dog begunstige udvalgte virksomheder
eller institutioner.
Opgørelsen omfatter endvidere ordninger, der har et andet primært sigte end direkte at
fremme udviklingen i erhvervslivet, men som også har betydning for erhvervslivet. Således omfatter opgørelsen støtte til aktiviteter, der kan være til gavn for samfundet, men
som ikke nødvendigvis tilvejebringes uden offentlig indblanding, og som samtidig giver
bestemte virksomheder eller institutioner en økonomisk fordel, som de ellers ikke ville
have haft.
Derimod omfatter opgørelsen ikke ordninger, der påvirker de generelle erhvervsmæssige
rammebetingelser, eller som har et alment dannende og ikke-kommercielt sigte. Det
gælder fx uddannelsespolitikken, infrastruktur og retsvæsen. Hvornår der er tale om ordninger, der påvirker de generelle erhvervsmæssige rammebetingelser, og ordninger, der
begunstiger bestemte dele af erhvervslivet, må i praksis for nogle ordninger komme an
på en konkret vurdering. Udgifter til offentlige myndigheder eller institutioner med erhvervsrettede aktiviteter er med i det omfang, der vurderes at være en sammenhæng
mellem ordningerne og begunstigelsen af bestemte dele af erhvervslivet.
Virksomheder og institutioner skal forstås bredt på den måde, at støtte til aktiviteter, der
potentielt foregår på markedsvilkår eller i konkurrence med lignende aktiviteter, er omfattet. Det drejer sig således ikke kun om private virksomheder, men kan fx også være selvejende institutioner, non-profit organisationer, videninstitutioner mv. Samme virksomhedsbegreb anvendes også af Kommissionen i forbindelse med EU’s opgørelse af statsstøtte.
I forbindelse med udarbejdelsen af redegørelsen for 2011 gennemgik en tværministeriel
arbejdsgruppe ordningerne via finansloven for at afklare, hvorvidt de lå inden for afgrænsningen. Principperne for afgrænsningen er beskrevet i bilag 4 i Redegørelse fra
2011. Som resultat af gennemgangen blev det besluttet at fjerne et antal ordninger fra
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redegørelsen. I forbindelse med udarbejdelsen af sidste års redegørelse blev der foretaget en gennemgang af ordningerne via skattesystemet. Desuden har Skatteministeriet
genberegnet en del af skatteudgifterne. En række nye ordninger medtaget i årets redegørelse.
Det bemærkes, at redegørelsen ikke nødvendigvis er en total opgørelse af al erhvervsfremme og støtte, og det samlede niveau for de opgjorte udgifter hertil skal tages med
forbehold.

2. BANKPAKKER MV.
Selvom Bankpakke I fra oktober 2008, Kreditpakken fra februar 2009, Bankpakke III fra
oktober 2010, Medgiftsordningen fra 2011 indeholdt elementer af erhvervsstøtte og således er blevet anmeldt til og godkendt af EU-kommissionen, indgår de ikke i Redegørelsen om erhvervsfremme og støtte. For så vidt angår Bankpakke I var garantiordningen,
der løb i perioden fra 1. oktober 2008 til 30. september 2010, baseret på et betydeligt
finansielt bidrag på op mod 35 mia. kr. fra de deltagende pengeinstitutter. Støtteelementet bestod i, at den danske stat påtog sig et ubegrænset ansvar ud over dette beløb.
Finansiel Stabilitet aflagde i februar 2011 endeligt regnskab for Bankpakke I. Heraf fremgår det, at statens resultat for bankpakken kan opgøres til ca. 2,5 mia. kr.
For så vidt angår Kreditpakken er der tale om statslige kapitalindskud via grundlæggende lån, der skal forrentes og tilbagebetales. Staten opnår således et afkast, der står
mål med den risiko, som staten påføres ved at stille kapital til rådighed. En foreløbig
status over Kreditpakken viser, at nettorenteindtægterne fra de statslige kapitalindskud
og indtægterne fra garantiprovisionerne overstiger de tab, som staten har haft. Derudover indeholdt Kreditpakken mulighed for, at kreditinstitutter kunne udstede lån med
individuel statsgaranti - garantier, der blev forrentet på markedsvilkår. Efter udløbet af
Kreditpakken i slutningen af 2010 var der udstedt individuelle statsgarantier for 194 mia.
kr. Ved udgangen af 1. kvartal 2013 er der udstedt individuelle statsgarantier for 40 mia.
kr.
Danmark var i 2010 et af de første lande i EU, som gennemførte en exit-strategi for
statsgarantierne (Bankpakke III). Ordningen bygger på en tilgang, som Danmark har
benyttet igennem hele den finansielle krise, nemlig at sektoren selv skal betale for de
gennemførte initiativer. Med ordningen videreføres Finansiel Stabilitet A/S´s mulighed for
at overtage og afvikle et nødlidende pengeinstitut. Beslutter et nødlidende pengeinstitut
at lade sig afvikle, opretter Finansiel Stabilitet A/S et datterselskab, som overtager aktiviteterne i det nødlidende pengeinstitut og gennemfører en afvikling heraf.
Med henblik på at understøtte en markedsbaseret, privat løsning for et nødlidende pengeinstitut blev Medgiftsordningen indført i 2011. Ordningen indebærer, at Indskydergarantifonden har mulighed for at yde en medgift i forbindelse med, at et nødlidende pengeinstitut overtages af et andet pengeinstitut. Det giver Indskydergarantifonden et redskab til aktivt at deltage i private løsninger for håndteringen af nødlidende pengeinstitutter. Medgiftsordningen giver et incitament til, at et andet pengeinstitut vil overtage et
nødlidende institut, før Bankpakke III finder anvendelse. Derved undgås, at udækkede
kreditorer i det nødlidende institut, der ikke er dækket af Indskydergarantifonden eller
individuel statsgaranti, lider tab. Det er en forudsætning for anvendelse af Medgiftsordningen, at det er økonomisk mere fordelagtigt for Indskydergarantifonden end anvendelse af Bankpakke III. Medgiftsordningen finansieres af de bidragspligtige pengeinstitutter.
Sektoren afholder dermed selv omkostningerne til medgiftsordningen.
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Denne ordning er videreudviklet ved konsolideringsinitiativerne fra 2011. Her blev medgiftsordningen udvidet, der blev samtidig mulighed for at opnå statslig garanti ved fusioner og der skete ændringer i indskydergarantiens finansiering.

128

REDEGØRELSE OM
ERHVERVSFREMME OG
STØTTE 2013
Publikationen kan hentes på Erhvervs- og
Vækstministeriets hjemmeside: www.evm.dk
ISBN elektronisk udgave: 978-87-7862-344-7
Erhvervs- og Vækstministeriet
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Tlf 3392 3350
evm@evm.dk
www.evm.dk

Erhvervs- og Vækstministeriet
Slotsholmsgade 10-12
DK - 1216 København K
Tlf 33 92 33 50
evm@evm.dk

