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Vedr.: Statsstøttesag nr. N 693/2006 – Danmark 
Regionalstøttekort 2007-2013  

Hr. udenrigsminister, 

1. SAGSFORLØB 

(1) Ved e-mail af 13. oktober 2006, der blev registreret i Kommissionen samme dag 
(A/38140), anmeldte Danmark sit regionalstøttekort for perioden 
1.1.2007-31.12.2013. 

(2) Ved brev af 27. november 2006 (D/59917) og 22. december 2006 (D/60526) 
anmodede Kommissionens tjenestegrene om supplerende oplysninger, som de 
danske myndigheder fremsendte den 5. december 2006 (A/39892) og den 
12. januar 2007 (A/30401). 

(3) Den 21. december 2005 vedtog Kommissionen Retningslinjer for statsstøtte med 
regionalt sigte for 2007-20131 (i det følgende benævnt “retningslinjerne”). Efter 
punkt 100 i retningslinjerne skal samtlige medlemsstater i overensstemmelse med 
traktatens artikel 88, stk. 3, anmelde et samlet regionalstøttekort, der dækker hele 
deres nationale område, og som gælder for perioden 2007-2013. Efter punkt 101 
offentliggøres det godkendte regionalstøttekort i Den Europæiske Unions Tidende 
og betragtes som en integrerende del af retningslinjerne. 

                                                 

1  Retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for 2007-2013, EUT C 54 af 4.3.2006, s. 13. 
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2. BESKRIVELSE 

(4) I perioden 1. januar 2000 til 31. december 20061 levede 17,1 % af den danske 
befolkning i regioner, der var støtteberettigede efter undtagelsesbestemmelsen i 
EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c). De danske myndigheder foreslår, at 
regioner med en befolkningsandel på 8,6 % udpeges som berettigede til regional 
investeringsstøtte i henhold til artikel 87, stk. 3, litra c), for perioden 2007-2013 
med en støtteintensitet på 15 % eller 10 %. Desuden ønsker de en yderligere 
overgangsdækning på 2,7 % af befolkningen for 2007-2008 med en 
støtteintensitet på 10 % i bruttosubventionsækvivalent. 

(5) Alle de foreslåede støttelofter gælder for investeringer, der foretages af store 
virksomheder. For mellemstore virksomheder2 kan disse støttelofter forhøjes3 
med 10 procentpoint, og for små virksomheder4 kan de forhøjes med 
20 procentpoint. 

(6) Den 1. januar 2007 trådte de nye kommunegrænser i kraft og reducerede antallet 
af kommuner fra 271 til 98, således at den gennemsnitlige befolkning i 
kommunerne steg fra omkring 20 000 til omkring 55 000. 

(7) Det regionalstøttekort, som Danmark har anmeldt for 2007-2013, tager 
udgangspunkt i de svagt stillede områder, der defineres som kommuner med en 
forholdsvis lav erhvervsindkomst5 pr. indbygger og en forholdsvis svag 
befolkningsudvikling6. I alt 16 af de 98 nye kommuner opfylder begge kriterier. 
De danske myndigheder ønsker kun at udpege hele kommuner som 
støtteberettigede områder. Alle de kommuner, der foreslås udpeget for hele 
perioden 2007-2013, er med på denne liste over de 16 kommuner, der 
karakteriseres som svagt stillede. 

2.1. Regioner, der foreslås udpeget i henhold til undtagelsesbestemmelsen i  
artikel 87, stk. 3, litra c), for hele perioden 2007-2013 

2.1.1. Regioner, der er udpeget efter punkt 30 (c ) i retningslinjerne 

(8) Følgende kommuner i Storstrøms Amt (NUTS III DK006) foreslås udpeget som 
støtteberettigede efter artikel 87, stk. 3, litra c), med et støtteloft på 15 % i 
bruttosubventionsækvivalent for hele perioden 2007-2013: 

                                                 

1  Statsstøttesag N 229/99 – Danmark – Regionalstøttekort 2000-2006. (SG(99)D/10270) 
2  Som defineret i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 364/2004 af 25. februar 2004 om 

ændring af forordning (EF) nr. 70/2001, EUT L 63 af 28.2.2004, s. 22, eller forordninger, der måtte 
afløse den. 

3  Undtagen støtte inden for transportsektoren og støtte til store investeringsprojekter.  
4  Jf. fodnote 3. 
5  Kommunens erhvervsindkomst pr. indbygger er under 90 % af landsgennemsnittet (gennemsnit for 

2001-2003).  
6  Kommunen har oplevet et fald i befolkningstallet eller en befolkningstilvækst på under det halve af 

landsgennemsnittet (2000-2005). 
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  Navn     Befolkning 2006 

•  Lolland     48 967 
•  Guldborgsund     63 451 
I alt     112 418 

(9) Følgende kommuner i Nordjyllands Amt (NUTS III DK00F) foreslås udpeget 
som støtteberettigede efter artikel 87, stk. 3, litra c), med et støtteloft på 10 % i 
bruttosubventionsækvivalent for hele perioden 2007-2013: 

  Navn     Befolkning 2006 

•  Hjørring     67 480 
•  Frederikshavn     63 084 
I alt      130 564 

2.1.2. Regioner, der er udpeget efter punkt 30 (d) i retningslinjerne  

(10) Følgende kommune, der udgør hele NUTS III-regionen DK007, foreslås udpeget 
som støtteberettiget efter artikel 87, stk. 3, litra c), med et støtteloft på 15 % i 
bruttosubventionsækvivalent for hele perioden 2007-2013: 

  Navn     Befolkning 2006 

•  Bornholm    43 245 

2.1.3. Regioner, der er udpeget efter punkt 30 (e ) i retningslinjerne 

(11) Følgende øer foreslås udpeget som støtteberettigede efter artikel 87, stk. 3, 
litra c), med et støtteloft på 10 % i bruttosubventionsækvivalent for hele perioden 
2007-2013: 

  Navn     Befolkning 2006 

•  Morsø (DK00E)   22 333 
•  Langeland (DK008)   14 120 
•  Ærø (DK008)     6 873 
I alt     43 326 

2.1.4. Regioner, der er udpeget efter punkt 30 (f ) i retningslinjerne 

(12) Følgende småøer foreslås også udpeget som støtteberettigede efter artikel 87, 
stk. 3, litra c), med et støtteloft på 15 % i bruttosubventionsækvivalent for hele 
perioden 2007-2013: 

  Navn (NUTS-III)   Befolkning 2006 

•  Agersø (DK005)     245 
•  Nekselø (DK005)      26 
•  Omø (DK005)      187 
•  Orø (DK005)      937 
•  Sejerø (DK005)     403 

I alt     1 798 
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(13) Følgende småøer foreslås også udpeget som støtteberettigede efter 
undtagelsesbestemmelsen i EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), med et 
støtteloft på 10 % i bruttosubventionsækvivalent for hele perioden 2007-2013: 

  Navn (NUTS III)   Befolkning 2006 

•  Samsø (DK00D)   4 124 
•  Læsø (DK00F)   2 091 
•  Årø (DK009)      180 
•  Avernakø (DK008)     110 
•  Bågø (DK008)       34 
•  Barsø (DK009)      26 
•  Bjørnø (DK008)      39 
•  Drejø (DK008)      69 
•  Egholm (DK00F)      48 
•  Endelave (DK00B)     177 
•  Fur (DK00E)      912 
•  Hjarnø (DK00B)     103 
•  Hjortø (DK008)      13 
•  Lyø (DK008)      130 
•  Mandø (DK00A)      56 
•  Skarø (DK008)      36 
•  Tunø (DK00D)     115 
•  Venø (DK00C)     211 

I alt     8 474 

2.2. Regioner, der foreslås udpeget som støtteberettigede i henhold til 
undtagelsesbestemmelsen i artikel 87, stk. 3, litra c), for hele perioden 2007-
2013, dog kun med hensyn til støtte til SMV til højere satser 

(14) Følgende kommuner foreslås udpeget som støtteberettigede efter artikel 87, stk. 3, 
litra c), med et grundlæggende støtteloft på 10 % i bruttosubventionsækvivalent 
for hele perioden 2007-2013, men forslaget gælder kun SMV, og 
støtteintensiteten med SMV-bonus må ikke overstige 20 % for mellemstore 
virksomheder og 30 % for små virksomheder: 

  Navn     Befolkning 2006 

•  Vesthimmerland (DK00E)   37 871 
•  Norddjurs (DK00D)    38 430 
•  Tønder (DK009)    40 691 

I alt     116 992 

2.3. Regioner, der foreslås udpeget i henhold til artikel 87, stk. 3, litra c) med 
hensyn til yderligere overgangsdækning (1.1.2007-31.12.2008) 

(15) Følgende kommuner foreslås udpeget som støtteberettigede efter artikel 87, stk. 3, 
litra c), for perioden 2007-2008, med et støtteloft på 10 % i 
bruttosubventionsækvivalent: 
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  Navn     Befolkning 2006 

•  Brønderslev-Dronninglund   35 313 
•  Svendborg     58 306 
•  Thisted     45 910 

I alt     139 529 

3. VURDERING 

(16) I henhold til bilag V til retningslinjerne er en samlet befolkningsandel på 8,6 % 
regionalstøtteberettiget i Danmark for perioden 2007-2013 i henhold til 
undtagelsesbestemmelsen i EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c). Ifølge 
Danmarks Statistik havde landet i 2006 en samlet befolkning på 5 427 459. Det 
maksimale antal indbyggere, der er berettiget til regionalstøtte i 2007-2013, er 
derfor 466 761. 

(17) I henhold til bilag V til retningslinjerne fik Danmark en yderligere 
overgangsdækning på 2,7  % for perioden 2007-2008 i henhold til 
undtagelsesbestemmelsen i EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c). Den 
støtteberettigede befolkning udgør derfor 146 541 for perioden 2007-2008. 

3.1. Regioner, der foreslås udpeget som støtteberettigede i henhold til artikel 87, 
stk. 3, litra c), for hele perioden 2007-2013 

BNP og ledighed i danske NUTS III-regioner: 

Navn og kode BNP i % af EU-25- 
gennemsnit 

(gennemsnit af 
2001-2003, 

købekraftkorrigeret) 

Ledighed i % af 
nationalt gennemsnit 

(gennemsnit af 
2002-2004) 

Ledighed i % af 
EU-25-gennemsnit 

(gennemsnit af 
2002-2004) 

Vestsjællands Amt, DK005 95,7 % 104,5 % 59,3 %
Storstrøms Amt, DK006 89,6 % 109,7 % 62,3 %
Bornholm, DK007  89,8 % 183,9 % 104,4 % 
Fyns Amt, DK008 103,5 % 116,1 % 65,9 %
Sønderjyllands Amt, DK009 115,5 % 101,3 % 57,5 %
Ribe Amt, DK00A 117,7 % 83,2 % 47,3 %
Vejle Amt, DK00B 120,0 % 95,5 % 54,2 %
Ringkøbing Amt, DK00C 126,4 % 80,0 % 45,4 %
Århus Amt, DK00D 113,1 % 114,2 % 64,8 %
Viborg Amt, DK00E 114,3 % 78,7 % 44,7 %
Nordjyllands Amt, DK00F 107,0 % 132,3 % 75,1 %
Kilde: Eurostat. 
 

3.1.1. Regioner udpeget efter punkt 30 (c) i retningslinjerne 

(18) I henhold til punkt 30 (c) i retningslinjerne kan medlemsstaterne udvælge 
regioner, der danner sammenhængende zoner med mindst 100 000 indbyggere, og 
som er beliggende inden for NUTS II- eller NUTS III-regioner med enten et BNP 
pr. indbygger, der er mindre end EU-25-gennemsnittet, eller en ledighedsprocent, 
der ligger over 115 % af det nationale gennemsnit. 
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(19) Danmark har anmeldt to sammenhængende zoner, der hver består af to 
kommuner, med i alt 242 982 indbyggere. Alle fire kommuner er beliggende i 
NUTS III-regioner med et BNP pr. indbygger, der er mindre end EU-25-
gennemsnittet, eller en ledighedsprocent, der ligger over 115 % af det nationale 
gennemsnit. De to foreslåede zoner har også over 100 000 indbyggere. 
Betingelserne i punkt 30 (c) i retningslinjerne er derfor opfyldt. 

(20) Desuden har de danske myndigheder korrekt anvendt den reducerede 
støtteintensitet på 10 %, der er fastsat i punkt 47 i retningslinjerne, på Hjørring 
Kommune og Frederikshavn Kommune, som er beliggende i NUTS III-regioner, 
der både har et BNP, som ligger over EU-25-gennemsnittet, og en ledighed, der 
er lavere end EU-25-gennemsnittet. 

3.1.2. Regioner udpeget efter punkt 30 (d) i retningslinjerne 

(21) I henhold til punkt 30 (d) i retningslinjerne kan medlemsstaterne udvælge 
NUTS III-regioner med under 100 000 indbyggere og med enten et BNP 
pr. indbygger, der er mindre end EU-25-gennemsnittet, eller en ledighedsprocent, 
der ligger over 115 % af det nationale gennemsnit. 

(22) Med hensyn til Bornholms Amt (DK007), der har en befolkning på 43 245, er 
begge indikatorer opfyldt, som det fremgår af ovenstående tabel. Betingelserne i 
punkt 30 (d) er dermed opfyldt. 

3.1.3. Regioner udpeget efter punkt 30 (e) i retningslinjerne 

(23) I henhold til punkt 30 (e) i retningslinjerne kan medlemsstaterne udvælge øer og 
andre regioner, der er kendetegnet ved en tilsvarende geografisk isolation, og som 
har enten et BNP pr. indbygger, der er mindre end EU-25-gennemsnittet, eller en 
ledighedsprocent, der ligger over 115 % af det nationale gennemsnit. 

(24) De foreslåede øer, Ærø og Langeland, er beliggende i en NUTS III-region, hvor 
ledighedsprocenten ligger over 115 % af det nationale gennemsnit. 

(25) Selv om BNP ikke opgøres på kommuneniveau i Danmark, har de danske 
myndigheder påvist, at øen Morsø har et BNP, der kan anslås til 11 % under 
EU-25-gennemsnittet, hvis man anvender erhvervsindkomsten som 
fordelingsnøgle. 

(26) Betingelserne i punkt 30 (e) i retningslinjerne er dermed opfyldt. De foreslåede 
øer har i alt 43 326 indbyggere. 

3.1.4. Regioner udpeget efter punkt 30 (f) i retningslinjerne 

(27) I henhold til punkt 30 (f) i retningslinjerne kan medlemsstaterne udvælge øer med 
under 5 000 indbyggere. 

(28) Da alle de foreslåede småøer har under 5 000 indbyggere, som anført i tabellen i 
punkt 2.1.4, er denne betingelse i punkt 30 (f) i retningslinjerne opfyldt. Alle 
øerne har tilsammen 10 272 indbyggere. 



7 

(29) Øerne Agersø, Nekselø, Omø, Orø og Sejerø er alle beliggende i NUTS III-
regionen Vestsjællands Amt (DK005), hvis BNP er lavere end 
fællesskabsgennemsnittet, og støtteintensiteten må derfor højst være på 15 %. 

(30) Desuden har de danske myndigheder korrekt anvendt den reducerede 
støtteintensitet på 10 %, der er fastsat i punkt 47 i retningslinjerne, for alle de 
andre småøer, der er beliggende i NUTS III-regioner, som både har et BNP, der 
ligger over EU-25-gennemsnittet og en ledighedsprocent, der er lavere end 
EU-25-gennemsnittet. 

3.2. Regioner, der foreslås udpeget i henhold til punkt 31 i retningslinjerne 

(31) I henhold til punkt 31 i retningslinjerne kan medlemsstaterne udvælge andre 
mindre områder, hvis de kan påvise, at de pågældende områder har et relativt 
større behov for økonomisk udvikling end andre områder i regionen. 
Kommissionen vil i disse områder godkende regionalstøtte til små og 
mellemstore virksomheder, og den relevante SMV-bonus vil også finde 
anvendelse. Den vil dog ikke godkende støtte til store virksomheders 
investeringer i disse områder eller støtte til investeringer, hvor de 
støtteberettigede udgifter overstiger 25 mio. EUR. 

(32) Alle de udpegede kommuner hører til de 16 dårligst stillede kommuner i 
Danmark. 

(33) Som grundlag for dette valg har de danske myndigheder anvendt en række 
forskellige økonomiske indikatorer, der viser, at disse kommuner objektivt set er 
de dårligst stillede af de resterende kommuner, herunder den samlede indkomst 
pr. person og ledighedsprocenten. 

(34) De regioner, der foreslås udpeget under dette punkt, har i alt 116 992 indbyggere, 
som udgør 2,15 % af den danske befolkning. 

Oversigt over den foreslåede befolkningsdækning 

(35) Den samlede befolkningsandel, som de danske myndigheder har foreslået udpeget 
som regionalstøtteberettiget i perioden 2007-2013 i henhold til 
undtagelsesbestemmelsen i EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), er på 456 817 
indbyggere. Den 1.1.2006 havde Danmark en befolkning på 5 427 459. Da de 
foreslåede områder repræsenterer 8,4 % heraf, opfylder de den 
befolkningsdækning på 8,6 %, der er tildelt Danmark i bilag V til 
retningslinjerne. 

3.3. Regioner, der foreslås udpeget som støtteberettigede i henhold til artikel 87, 
stk. 3, litra c), med hensyn til yderligere overgangsdækning (1.1.2007-
31.12.2008) 

(36) I henhold til punkt 95 i retningslinjerne kan medlemsstaterne undtagelsesvis 
udpege flere regioner som regionalstøtteberettigede efter artikel 87, stk. 3, litra c), 
indtil den 31. december 2008, forudsat at følgende betingelser er opfyldt: 

– de pågældende regioner var regionalstøtteberettigede efter EF-traktatens 
artikel 87, stk. 3, litra c), den 31. december 2006 
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– den maksimale støtteintensitet, der er tilladt i de regioner, der yderligere er 
udpeget i henhold til denne bestemmelse, må ikke overstige 10 %. 

(37) Alle dele af de udpegede nye kommuner Brønderslev-Dronninglund, Svendborg 
og Thisted, var støtteberettigede efter EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), den 
31. december 2006, og støtteintensiteten er 10 %. Betingelserne i punkt 95 i 
retningslinjerne er derfor opfyldt. 

(38) De tre kommuner, der er udpeget som støtteberettigede efter EF-traktatens 
artikel 87, stk. 3, litra c), for perioden 2007-2008, har i alt 139 529 indbyggere, 
dvs. 2,57 % af den samlede danske befolkning. Hermed er den grænse på 2,7 %, 
der er tildelt Danmark i bilag V til retningslinjerne, opfyldt. 

(39) Udvælgelsen af disse tre kommuner for perioden 2007-2008 er dermed i 
overensstemmelse med retningslinjerne. 

3.4. Kortets generelle bestemmelser 

(40) I henhold til punkt 49 i retningslinjerne kan ovenstående støttelofter hæves med 
10 % i bruttosubventionsækvivalent for mellemstore virksomheder og 20 % i 
bruttosubventionsækvivalent for små virksomheder, dog ikke inden for 
transportsektoren. I henhold til punkt 67 i retningslinjerne må der dog ikke ydes 
nogen form for SMV-bonus til investeringsprojekter med støtteberettigede 
udgifter på over 50 mio. EUR. 

(41) Ifølge ovennævnte vurdering er de støttelofter for regional investeringsstøtte, som 
Danmark har anmeldt for perioden 2007-2013, i overensstemmelse med de lofter, 
der er tilladt i henhold til retningslinjerne. 

(42) Kommissionen erindrer om, at disse støttelofter i henhold til punkt 8 i 
retningslinjerne kun finder anvendelse på forarbejdning og afsætning af 
landbrugsprodukter i det omfang, det er tilladt i henhold til 
EF-rammebestemmelserne for statsstøtte i landbrugssektoren7 eller 
rammebestemmelser, der måtte afløse dem. 

(43) Kommissionen noterer sig følgende tilsagn, som de danske myndigheder har 
afgivet i forbindelse med anmeldelsen: 

(a) De danske myndigheder har bekræftet, at det kun er regioner, der er 
omfattet af det regionalstøttekort, som Kommissionen har offentliggjort i 
henhold til denne anmeldelse, der er berettigede til regional 
investeringsstøtte i henhold til retningslinjerne eller en eventuel 
gruppefritagelsesforordning, der er relevant for regionalstøtte. 

(b) De danske myndigheder har bekræftet, at det kun er små virksomheder 
med økonomiske aktiviteter i de regioner, der er omfattet af det 
regionalstøttekort, som Kommissionen har offentliggjort i henhold til 
denne anmeldelse, der er berettigede til støtte til nyoprettede små 
virksomheder, som anført i afsnit 6 (punkt 84-91) i retningslinjerne. 

                                                 
7  EFT C 28 af 1.2.2000, s. 2, berigtiget i EFT C 232 af 12.8.2000, s. 17. 
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(c) De danske myndigheder har bekræftet, at alle planer om at yde 
regionalstøtte vil blive anmeldt til Kommissionen i henhold til 
EF-traktatens artikel 88, stk. 3, enten som en støtteordning eller som et 
individuelt støtteprojekt, medmindre de falder ind under en 
gruppefritagelsesforordning for statsstøtte. 

(d) De danske myndigheder har bekræftet, at al regional investeringsstøtte vil 
ligge inden for de lofter, der er fastlagt for den pågældende region i det 
regionalstøttekort, som Kommissionen har offentliggjort i henhold til 
denne anmeldelse. 

(e) De danske myndigheder har bekræftet, at de lofter for store 
investeringsprojekter, der er fastlagt for den pågældende region i det 
regionalstøttekort, som Kommissionen har offentliggjort i henhold til 
denne anmeldelse, vil blive justeret efter formlen i punkt 67 i 
retningslinjerne. 

(f) De danske myndigheder har bekræftet, at alle store investeringsprojekter, 
hvor den foreslåede støtte overstiger det maksimumbeløb, der er tilladt til 
en investering med støtteberettigede udgifter på 100 mio. EUR i henhold 
til skalaen i punkt 67 i retningslinjerne, anmeldes individuelt til 
Kommissionen. 

3.5. Passende foranstaltninger 

(44) Ved brev af 6. marts 2006, reference D/(06)234, foreslog Kommissionen de 
danske myndigheder passende foranstaltninger, og fastslog blandt andet, at 
eksisterende regionalstøtteordninger kun kan anvendes indtil den 31. december 
2006. De danske myndigheder accepterede ubetinget disse foranstaltninger ved 
brev af 4. april 2006, der blev registreret i Kommissionen samme dag (A/32545). 

4. BESLUTNING 

(45) Kommissionen har derfor besluttet 

– at betragte det danske regionalstøttekort for 2007-2013, der er vedføjet 
som bilag, som foreneligt med EF-traktaten, da det opfylder betingelserne i 
retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for 2007-2013. Dette 
kort gælder fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2013 

– at offentliggøre det kort, der er vedføjet som bilag til denne beslutning, i 
Den Europæiske Unions Tidende. Dette brev vil blive offentliggjort i sin 
fulde ordlyd på det autentiske sprog på følgende websted:  
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm. 
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Eventuelle spørgsmål vedrørende dette brev sendes anbefalet eller med fax til: 

Europa-Kommissionen 

Generaldirektoratet for Konkurrence 

Direktoratet for Statsstøtte I 
Registreringskontoret for Statsstøtte 
B – 1049 Bruxelles 
Faxnr.: 0032.2.296 12 42 

 

 

Med venlig hilsen 
På Kommissionens vegne 

Neelie KROES 
Medlem af Kommissionen 
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Bilag til beslutning vedrørende sag N 374/2006 
Retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte for 2007-2013 

(EUT C 54 af 4.3.2006, s. 13) 

Statsstøttesag N 693/2006 

DANMARK - Nationalt regionalstøttekort for 1.1.2007-31.12.2013 

(Godkendt af Kommissionen den  21/2/2007) 

 

(NUTS ΙΙ-region) 

 (NUTS IΙΙ-region) 

Loft for regional investeringsstøtte1 

(gælder for store virksomheder) 

 

1. Regioner, der er støtteberettigede efter EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), i hele perioden 2007-2013 

Læsø Kommune 10 % 

Ærø Kommune 10 % 

Langeland Kommune 10 % 

Lollands Kommune 15 % 

Samsø Kommune 10 % 

Bornholms Regionskommune 10 % 

Frederikshavn Kommune 10 % 

Tønder Kommune 10 % 

Morsø Kommune 10 % 

Guldborgsund Kommune 15 % 

2. Øer, der er støtteberettigede efter EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), i hele perioden 2007-2013 

                                                 

1  For investeringsprojekter med støtteberettigede udgifter på højst 50 mio. EUR, forhøjes dette loft med 
10 procentpoint for mellemstore virksomheder og 20 procentpoint for små virksomheder, jf. 
definitionen i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definition af mikrovirksomheder, små og 
mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36). For store investeringsprojekter med 
støtteberettigede udgifter på over 50 mio. EUR justeres dette loft i henhold til punkt 67 i 
retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte for 2007-2013. 



12 

Årø 10 % 
Agersø 15 % 
Avernakø 10 % 
Bågø 10 % 
Barsø 10 % 
Bjørnø 10 % 
Drejø 10 % 
Egholm 10 % 
Endelave 10 % 
Fur 10 % 
Hjarnø 10 % 
Hjortø 10 % 
Lyø 10 % 
Mandø 10 % 
Nekselø 15 % 
Omø 15 % 
Orø 15 % 
Sejerø 15 % 
Skarø 10 % 
Tunø 10 % 
Venø 10 % 
 

3. Regioner, der er støtteberettigede efter EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), for hele perioden 
2007-2013, dog kun med hensyn til støtte til SMV til højere satser 

 Grundlæggende støtteloft2 

Norddjurs Kommune 10 % 

Tønder Kommune 10 % 

Vesthimmerlands Kommune 10 % 

 

4. Regioner, der er berettigede til overgangsdækning efter EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), i 
perioden 1.1.2007-1.12.2008,  med et støtteloft på 10 % 

Svendborg Kommune3  

Brønderslev-Dronninglund Kommune  

Thisted Kommune  
 

 

                                                 

2  Dette loft forhøjes med 10 procentpoint for mellemstore virksomheder og 20 procentpoint for små 
virksomheder, jf. definitionen i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af 
mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36). Der kan ikke 
ydes støtte til investeringsprojekter med støtteberettigede udgifter på over 25 mio. EUR. 

3  Omfatter ikke øerne Drejø, Skarø og Hjortø, der er støtteberettigede områder i hele perioden 
2007-2013. 


