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1. SAGSFORLØB 

(1) Den 24. februar 2017 efter forudgående drøftelser meddelte Danmark 
Kommissionen, at man havde til hensigt at indføre en støtteordning til udvikling, 
produktion og lancering af kulturelle og pædagogiske computerspil (i det 
følgende benævnt "computerspilsordningen"). Den 28. marts 2017 og den 25. 
april 2017 indsendte de danske myndigheder yderligere oplysninger. 

2. DETALJERET BESKRIVELSE AF FORANSTALTNINGEN 

2.1. Foranstaltningens formål  

(2) Formålet med ordningen for computerspil er at fremme danske computerspil som 
et kulturbærende medie og styrke deres kulturelle kvaliteter til leg og læring. 
Ordningen sigter mod at give et incitament til produktion af danske kulturelle og 
pædagogiske spil. Ifølge de danske myndigheder er der mangel på private 
investeringer i den slags spil. Støtten har til formål at forbedre betingelserne for at 
lave og distribuere originale danske spil med det formål at bidrage til det samlede 
udbud af danske computerspils kvalitet og diversitet.  
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(3) I den forbindelse har de danske myndigheder henvist til de problemer, som 
kulturelt betydningsfulde spil kan have på grund af, at de henvender sig til mindre 
markeder og har højere økonomiske risici sammenlignet med spil med et mere 
globaliseret indhold. Dette gælder især for danske spil i lyset af landets og 
befolkningens ringe størrelse1, samt det danske sprogs begrænsede udbredelse. 
Det tales faktisk kun officielt i selve Danmark. 

(4) Spilmarkedet i Danmark havde i alt en omsætning på næsten 192 mio. EUR i 
2013. I henhold til data fra den fælles nordiske spilorganisation ANGI 
(Association for the Nordic Game Industry) er listen over de 10 mest populære 
spil på det danske marked stærkt domineret af globale titler (som f.eks. Minecraft, 
Fifa 15 eller Call of Duty: Advanced Warfare). Selv om der ikke er fuldstændige 
data tilgængelige over danske (kulturelle/pædagogiske) spils markedsandel, 
understreger de danske myndigheder, at markedet for nationale spil med et 
kulturelt og/eller pædagogisk indhold i de enkelte nordiske lande i henhold til 
ANGI er meget lille.  

(5) Ifølge de begrænsede data (estimater), der kunne indsamles af Det Danske 
Filminstitut (i det følgende benævnt "DFI") i samarbejde med Det Kongelige 
Bibliotek, var det samlede antal udgivne kommercielle spil, der blev udviklet i 
Danmark2, 32 i 2014 og 23 i 2015. Af dem var der kun ét om året, der blev 
udgivet til de vigtigste konsoller (Playstation, Xbox, Wii U). Det store flertal af 
spil blev i stedet udgivet til mobilplatforme (iOS/Android), hvor de var udsat for 
konkurrence fra flere end 600 000 andre spil. De danske myndigheder 
konkluderer, at spil, der udvikles i Danmark, generelt ikke kan opnå mere end en 
marginal markedsandel af et indenlandsk marked, som er afgrænset af 
internationale distributionskanaler. 

2.2. Støtteordningens retsgrundlag, gennemsigtighed, organisering og 
varighed 

(6) Ordningen har sin oprindelse i den danske filmlov (Lov 1997-03-12 nr. 186 om 
film) og den danske filmaftale (Filmaftale) for 2015-2018. Et sæt (udkast til) 
støttebetingelser og -vilkår fastsætter de nærmere bestemmelser for ordningen. 

(7) DFI, der drives som en del af Kulturministeriet, er den myndighed, der er 
overordnet ansvarlig for implementering og drift af ordningen.  

(8) DFI har oprettet en særlig enhed kaldet spilkontoret til at håndtere den 
driftsmæssige side af ordningen. Spilkontoret foretager en første kontrol af 
støtteberettigelsen (se også afsnit 2.4) og er ansvarlig for håndtering af de 
projekter, der bliver udvalgt til at modtage støtte.  

(9) Redaktøren for spilordningen har en rolle, der svarer til den, filmkonsulenterne i 
DFI har. Redaktøren for spilordningen er ansvarlig for at fremlægge projekter for 
en spilredaktion. 

(10) Den uafhængige spilredaktion er ansvarlig for at beslutte, hvilke projekter der kan 
nyde gavn af ordning på grundlag af en kulturel vurdering (se også afsnit 2.5). 
Spilredaktionen består af redaktøren for spilordningen samt to eksterne eksperter 

                                                 
1 I henhold til Eurostats oplysninger, som er indgivet af de danske myndigheder, har landet den 12. mindste 
befolkning i EU28, og den udgør kun 1.11 % af den samlede befolkning i EU28. 
2 eksklusive små ikke-kommercielle spil, der udvikles som hobbyprojekter, samt reklamespil. 



3 

med en bred professionel baggrund og indgående viden om det danske marked for 
computerspil samt spil som medie og kunstform. 

(11) Ordningen gælder indtil den 31. december 2018. 

(12) Der vil ikke blive ydet støtte, før ordningen er godkendt af Europa-
Kommissionen, medmindre det sker i henhold til de minimis-forordningen3. 

(13) De danske myndigheder har forpligtet sig til at overholde 
gennemsigtighedskravene, som er fastsat i gennemsigtighedsmeddelelsen4. 

2.3. Støtteordningens budget, støttetyper og deres udformning 

(14) Støtteordningen har et budget på 10 mio. DKK (ca. 1,3 mio. EUR5) om året. 

(15) Støtten udformes som direkte tilskud. 

(16) Der er adgang til fire typer støtte: 

(a) Støtte til udvikling: Støtten gives til forskellige udviklingsfaser, som 
uddyber og fremviser væsentlige aspekter af spillet og forbereder det til 
produktion. Støtten kan tildeles mere end én gang til samme projekt, 
forudsat at den går til forskellige faser af projektet. Der kan tildeles støtte 
på op til 100 000 DKK (ca. 13 000 EUR), hvis udviklingen af spillet 
afsluttes med en teknisk test, en prototype eller en anden form for 
håndgribelig demonstration af væsentlige aspekter af spillet. Der kan 
tildeles højere støttebeløb, hvis udviklingsfasen afsluttes med en demo6. 

(b) Støtte til produktion: Der kan tildeles støtte til produktionsfaser, som fører 
til færdiggørelse og udgivelse af spillet. Denne støtte er tilgængelig, når 
der er udviklet en demo af spillet. Der skal gennemføres en dansksproget 
udgivelse af spillet.  

(c) Støtte til lancering og distribution: Denne type støtte ydes kun til spil, der 
har modtaget støtte til produktion under støtteordningen. Støtten ydes til 
lancering og distribution af spil og deres lancering over for danske og 
internationale publikummer, sædvanligvis inden for en periode på seks 
måneder efter den endelige udgivelse af spillet. Som minimum skal en del 
af de aktiviteter, der finansieres gennem denne type støtte, være målrettet 
et dansk publikum. De aktiviteter, der finansieres herigennem kan også 
anvendes til at understøtte spiloplevelsen, herunder "community 
management" eller udgivelse af opdateringer, der indeholder fejlretning og 
yderligere indhold. 

                                                 
3 Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 
108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte (EUT L 352, 24.12.2013, 
s. 1, http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/de_minimis_regulation_da.pdf)  
4 Meddelelse fra Kommissionen om ændring af Kommissionens meddelelser om EU-retningslinjer for 
statsstøttereglernes anvendelse i forbindelse med hurtig etablering af bredbåndsnet, om retningslinjer for 
statsstøtte med regionalt sigte for 2014-2020, om statsstøtte til film og audiovisuelle værker, om EU-
retningslinjer for statsstøtte til fremme af risikofinansieringsinvesteringer og om retningslinjer for 
statsstøtte til lufthavne og luftfartsselskaber  (C(2014) 3349/2), 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/index_en.html#.  
5 Valutakurs den 24. marts 2017 (1 DKK = 0,13 EUR). 
6 En demo er defineret (Betingelser og vilkår, punkt 2.6) som "en fuldt spilbart udsnit ("vertical slice") af 
spillet, udformet i den forventede endelige kvalitet og teknologiske løsning". 
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(d) Støtte til spilfremme: Der er mulighed for at få støtte til generel 
spilfremme og til at promovere dansk spiludvikling og -kultur 
internationalt. Der er ikke mulighed for at få støtte til konkrete spil under 
denne type støtte, eftersom det drejer sig om støtte til spilturneringer, 
spilevents, LAN-fester7 (eller lignende), aktiviteter til nyhedsorienteret 
spiljournalisme eller spilanmeldelser, eller aktiviteter, der primært er 
målrettet grunduddannelse. I stedet er støtten ifølge de danske 
myndigheder rettet mod ikke-kommercielle aktiviteter med bred relevans 
for sektoren. Der er identificeret følgende fire fokusområder: 1) afholdelse 
af kurser, seminarer og kortere videreuddannelse i Danmark, 2) udgivelser 
og anden vidensdeling om dansk spiludvikling, 3) støtte til spiludviklere, 
der deltager i præsentationer (som ikke er spilspecifikke) ved 
internationale konferencer og lignende forummer, 4) netværksdannelse 
inden for computerspilsindustrien og med andre medieindustrier eller 
kunstformer. 

2.4. Kriterier for støtteberettigelse  

(17) De generelle krav til støtteberettigelse er: 

(a) Til ansøgeren om støtte/støttemodtageren: 

• Ansøgeren skal være en spilproducent eller et spilproducerende selskab, 
der på tidspunktet for ansøgningen om støtte er etableret i Danmark, i en 
anden EU-medlemsstat, i Schweiz eller i en stat, der har tiltrådt aftalen om 
Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). 

• Ansøgeren skal have dokumenteret erfaring med produktion af spil. 

• Ansøgeren skal være uafhængig, dvs. at denne ikke må være 
majoritetskontrolleret8 af en tv-station eller VOD-tjeneste, hverken for så 
vidt angår ejerskab eller virksomhedsformål. 

• Støttemodtageren skal på det tidspunkt, hvor støtten udbetales, være 
etableret i Danmark gennem en permanent filial eller lignende, som er 
oprettet i henhold til gældende lov. 

(b) Til spillets kunstneriske og kulturelle egenskaber: 

• Spilproduktionen skal omfatte en unik kunstnerisk eller teknisk indsats, 
som bidrager til fremme af dansk spiludvikling som kunstform og som 
kultur. Det medfører: 

– Spillet skal udgives i en dansk version. 

                                                 
7  Til LAN-fester opretter en gruppe personer en lokal netforbindelse (LAN - local area network) mellem 
deres maskiner for at spille multiplayer computerspil sammen. 
8 I henhold til udkastet til betingelser og vilkår er der tale om majoritetskontrol, "når mere end 25 % af 
produktionsselskabet ejes af en enkelt tv-station/VOD-tjeneste (50 %, hvis flere tv-stationer/VOD-tjenester 
indgår i ejerskabet), eller når mere end 90 % af produktionsselskabets indtægter over en 3-årig periode 
hidrører fra produktionsaftaler med en enkelt tv-station/VOD-tjeneste. Under hensyntagen til det  
danske markeds lille størrelse kan DFI efter ansøgning dispensere for den fastlagte  
indtægtsgrænse."  
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– De primære kreative kræfter og tekniske funktioner (dvs. de 
ledende medlemmer af teamet) skal uanset nationalitet eller etnisk 
oprindelse have adresse eller permanent ophold i Danmark eller på 
anden måde have en væsentlig og signifikant tilknytning til dansk 
spilkunst eller spilkultur. 

(18) Særligt for så vidt angår internationale koproduktioner9 kræves det, at den danske 
koproducent er støtteansøger og opfylder kravene i punkt (17)(a), mens 
spilproduktionen skal opfylde kravene i punkt (17)(b). I visse tilfælde kan 
kravene til en dansksproget version af spillet fraviges. Der er imidlertid også det 
krav til støtteberettigelse, at den danske koproducent besidder rettighederne til 
distribution af spilproduktionen direkte målrettet et dansk publikum, således at 
det sikres, at spilproduktionen gøres tilgængelig på det danske marked.  

2.5. Udvælgelsesproces 

(19) Spilkontoret kontrollerer, om støtteansøgningerne lever op til de generelle krav i 
støtteordningen (se afsnit 2.4). Hvis projektet er støtteberettiget, fremlægges det 
for spilredaktionen. 

(20) Spilredaktionen vurderer kvaliteten og egnetheden af de projekter, der søger om 
individuel spilstøtte (se punkt (16)(a), (16)(b) og (16)(c)), på grundlag af en 
række kriterier. Kriterierne (kulturel værdi, originalitet, implementering og 
ansvarlighed) skal alle evalueres positivt. De er beskrevet i tabellen nedenfor. 

Kriterium Vejledende elementer 

Kulturel værdi  Projektet skal være enestående inden for et af følgende fire aspekter: 

- Æstetiske kvaliteter: Spil der i særlig grad fornyer spilmediets 
kunstneriske udtryk. Det kan eksempelvis være spillets 
audiovisuelle udtryk, dets fortælling eller dets gameplay. 

- Læringsmæssige kvaliteter: Spil der formår at bruge spilmediets 
særkender til at løfte en konkret læringsopgave på en måde, der er 
bedre end traditionelle læringsmetoder. 

- Sociale kvaliteter: Spil som i særlig grad formår at skabe positive 
sociale fællesskaber og legende samarbejdsoplevelser. 

- Dansk relevans: Spil der særligt sætter fokus på dansk sprog, 
kultur og historie, eller på tematikker særligt relevante for det 
danske samfund. 

Originalitet  Spillet skal være originalt og tydeligt kunne differentieres fra det 
eksisterende udbud af spil på markedet. Der gives prioritet til spil med 
en tydelig egen identitet, og spil som er fornyende i enten udtryk, 
indhold, fortælling eller interaktion. Samtidig forventes det, at spillet 
er originalt på en måde, der giver en engagerende og udfordrende 

                                                 
9 Ved internationale koproduktioner forstås: "spilproduktion, som opfylder kriterierne i de internationale 
koproduktionsaftaler, konventioner og bilaterale aftaler, der er indgået mellem Danmark og det eller de 
lande, som den danske spilproducent samarbejder med om koproduktionen." 
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oplevelse for spilleren. 

Implementering Implementeringen vurderes primært på grundlag af: 

- Den håndværksmæssige kvalitet: Spillene skal repræsenterer det 
højeste håndværksmæssige niveau i design og realisering, 
herunder god sammenhæng mellem design, målgruppe, 
virkemidler og distributionsform. Følgelig tages der stilling til, om 
de rette forudsætninger er til stede, herunder om projektholdet har 
de nødvendige faglige kompetencer.  

- Projektets realiseringsmuligheder: Projektet skal have rimelige 
chancer for at kunne realiseres såvel kunstnerisk, som økonomisk 
og produktionsmæssigt.  Ved ansøgning om støtte til tidlig 
udvikling tages der stilling til udviklingsfasens målsætninger, og 
om de væsentligste usikkerheder ved projektet adresseres. 

Ansvarlighed - Spillet skal være passende for målgruppen. 

- Der skal være gennemsigtighed om betalingen i spillet. 

- Der skal ske en forsvarlig og sikker håndtering af personlige 
oplysninger. 

- Der skal udvises social ansvarlighed i håndtering af chatfunktioner. 

- Der skal være et øget fokus på ansvarligheden i spillet, hvis 
målgruppen består af børn og unge. 

  Tabel 1: Spilredaktionens udvælgelseskriterier 

(21) Ovenstående kriterier er alle faktorer, der indgår i spilredaktionens samlede 
vurdering. Vurderingen tager også hensyn til projektets udviklingsstadie. 
Redaktionen har mulighed for at indkalde ansøgere til en uddybende samtale om 
projektet. Efterfølgende prioriterer spilredaktionen de ansøgende projekter og 
anbefaler, at der gives støtte til de bedst egnede, som i givet fald tildeles af DFI's 
ledelse. 

(22) De danske myndigheder har foretaget en vurdering af (estimerede) data fra 2014, 
hvoraf det fremgår, at ca. 6-8 % af de danske spil, som blev produceret i det år, 
ville have været berettiget til støtte til produktion under den foreslåede ordning.  

(23) I absolutte tal forventer de danske myndigheder, at ca. 14 spil årligt vil modtaget 
støtte, hvoraf ca. 10 spil kun vil modtage udviklingsstøtte mellem 100 000 DKK 
(ca. 13 000 EUR) og 700 000 DKK (ca. 94 000 EUR). Fire spil forventes at 
modtage alle tilgængelige typer støtte til individuelle spil (dvs. som beskrevet i 
punkt (16) a), b) og c) ovenfor) på ca. 2 mio. DKK (ca. 269 000 EUR) hver. 

(24) Der kan tildeles støtte uanset spillets målgruppe, genre, teknologiske platform 
eller forventede distributionsproces. 

(25) Ansøgninger om støtte til spilfremme (punkt (16)(d)) vurderes af redaktøren for 
spilordningen. I vurderingen lægges der vægt på: 
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(a) Overensstemmelse mellem computerspilsordningens formål og 
fokusområderne for spilfremme (se punkt (16)(d)). 

(b) Initiativets åbenhed for så vidt angår inkludering af relevante parter. 

(c) Initiativets indvirkning på målgruppen. 

2.6. Støtteintensitet 

(26) Udviklingsstøtte udgør normalt op til 60 % af de samlede 
udviklingsomkostninger. I særlig tilfælde kan der ydes højere støtte (op til 
100 %), hvis det findes nødvendigt for at realisere udviklingsfasen på grund af 
omstændigheder vedrørende distribution, produktion eller indhold. Hvis projektet 
senere får produktionsstøtte, betragtes udviklingsstøtten som en del af den 
samlede støtte. 

(27) Produktionsstøtte må normalt udgøre op til 50 % af de samlede 
produktionsomkostninger. Der kan undtages herfra (dvs. ydes støtte op til 100 %), 
hvis det findes nødvendigt for at realisere projektet på grund af omstændigheder 
vedrørende distribution, produktion eller indhold. 

(28) For så vidt angår højere støtteintensiteter tildelt på et særligt grundlag, har de 
danske myndigheder understreget, at en stor del af de støtteberettigede projekter 
sandsynligvis kun vil blive udgivet i en dansksproget version, hvilket i sagens 
natur begrænser det publikum, der kan nås. Mere generelt og under hensyntagen 
til udvælgelseskriterierne og det danske spilmarkeds overordnede karakteristika 
forventer de danske myndigheder, at alle de spil, der modtager støtte efter 
ordningen, er "vanskelige værker". Deres argument er, at sådanne spil kræver 
mere støtte, jf. meddelelsen om biograffilm fra 201310.  

(29) De danske myndigheder har samtidig understreget, at de vejledende 
støtteintensiteter (på 50 og 60 % jf. ovenfor) kun vil blive overskredet i 
individuelle tilfælde, hvis det vurderes nødvendigt for, at projektet kan realiseres.  
I den forbindelse har de danske myndigheder fremlagt nogle eksempler på 
omstændigheder vedrørende distribution, produktion eller indhold, som kunne 
retfærdiggøre højere støtteintensiteter, fordi de medfører særlige kommercielle 
risici for de pågældende projekter. Disse eksempler omhandler f.eks. 
almennyttige distributionsmodeller, første- og andenudgivelser, der støttes med 
henblik på "talentudvikling", eksperimenter med nye teknologier eller meget 
specifikt dansk indhold, som gør det umuligt at finde en kommerciel investor til 
projektet. 

(30) Der er en specifik undtagelse for minoritetskoproduktioner, som kan modtage 
støtte på op til 60 % af de danske producenters del af budgettet, dog kun op til 
maksimalt 50 % af det samlede produktionsbudget.  

(31) Støtte til lancering og distribution kan udgøre op til 50 % af de samlede 
budgetterede lancerings- og distributionsomkostninger. 

(32) Støtte til spilfremme må udgøre op til 100 % af de støtteberettigede 
omkostninger. Ifølge de danske myndigheder skyldes fraværet af en støttegrænse 

                                                 
10 Meddelelse fra Kommissionen om statsstøtte til film og audiovisuelle værker (EUT C 332 af 15.11.2013, 
s. 1). 
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for denne type støtte de særlige (generelle, branchedækkende) karakteristika, som 
kendetegner de aktiviteter, der finansieres herigennem. De danske myndigheder 
mener ikke, det er muligt at opnå andre typer finansiering til denne type 
aktiviteter, eftersom de ikke genererer profit. 

(33) Støtte ydet under computerspilsordningen kan kumuleres med anden støtte. DFI 
sikrer, at der ikke sker overkompensation.  

3. VURDERING AF FORANSTALTNINGEN 

3.1. Spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om statsstøtte 

(34) De danske myndigheder finder, at ordningen udgør statsstøtte, jf. artikel 107, stk. 
1, i TEUF.  

(35) I artikel 107, stk. 1, i TEUF fastsættes følgende: "Bortset fra de i traktaterne 
hjemlede undtagelser er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler 
under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje 
konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse 
produktioner, uforenelig med det indre marked, i det omfang den påvirker 
samhandelen mellem medlemsstaterne". 

(36) De midler, der anvendes til at yde støtte efter denne ordning, hidrører fra statens 
budget. Følgelig er der tale om finansiering af ordningen via statsmidler. 

(37) Støtteordningen er selektiv af natur, og de primære modtagere af støtten er 
spilproducenter og spilproduktionsselskaber. Følgelig begunstiger staten visse 
virksomheder eller visse produktioner. Ordningen truer derfor med at fordreje 
konkurrencevilkårene. 

(38) Eftersom computerspil handles internationalt, påvirker den økonomiske fordel, 
der gives støttemodtagerne, samhandelen mellem medlemsstaterne.  

(39) "Støtte til spilfremme", som er en del af ordningen (punkt (16)(d)), er rettet mod 
aktiviteter, som ikke er direkte forbundet med udvikling, produktion eller 
distribution af spil, eller som udvikles på et ikke-kommercielt grundlag. Denne 
type støtte omfatter støtte til deltagelse i konferencer, netværksevents, trænings-, 
forsknings- og uddannelsesaktiviteter. Det er usandsynligt, at disse typer 
aktiviteter betragtes som økonomiske aktiviteter i en dansk sammenhæng. Det 
betyder, at støtte til disse aktiviteter ikke udgør statsstøtte, jf. artikel 107, stk. 1, i 
TEUF. Selv om nogle af dem blev betragtet som økonomiske aktiviteter, ville 
disse, jf. argumentationen nedenfor, kunne erklæres forenelige med det indre 
marked som angivet i afsnit 3.2. 

(40) Derfor finder Kommissionen, at ordningen, eventuelt med undtagelse af støtte til 
visse aktiviteter under underoverskriften "spilfremme", udgør statsstøtte, jf. 
artikel 107, stk. 1, i TEUF.  

3.2. Støtteforanstaltningens forenelighed med det indre marked 

3.2.1. Generel overensstemmelse med lovgivningen 

(41) Kommissionen bemærker i forbindelse med støtteordningens generelle 
overensstemmelse med lovgivning, at den er åben for alle ansøgere i EØS eller 
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Schweiz. Det er kun i det øjeblik, hvor støtten udbetales, at der skal være oprettet 
en permanent filial eller lignende i Danmark. Der er ingen andre bestemmelser i 
støtteordningen, der diskriminerer på grundlag af nationalitet eller fast bopæl. Der 
er i ordningen ingen krav til territoriale udgiftsbetingelser, der kræver at 
støttemodtagerne bruger et bestemt beløb (af støtten) på dansk område. 
Kriterierne for støtteberettigelse, som er blevet fastsat for at sikre ordningens 
kulturelt danske karakter, kræver ikke, at medlemmerne af teamet har dansk 
statsborgerskab eller ophold i Danmark. 

3.2.2. Fremme af kultur, jf. artikel 107, stk. 3, litra d), i TEUF 

(42) Ifølge de danske myndigheder har støtten et kulturelt formål, og den kan derfor 
anses for at være forenelig med det indre marked, jf. artikel 107, stk. 3, litra d), i 
TEUF.  

(43) I henhold til artikel 107, stk. 3, litra d), i TEUF kan "støtte til fremme af kulturen 
og bevarelse af kulturarven anses for at være forenelig med det indre marked, når 
den ikke ændrer samhandels- og konkurrencevilkårene i Unionen i et omfang, der 
strider mod de fælles interesser". 

(44) Kommissionen har ikke udarbejdet retningslinjer for anvendelsen af denne 
bestemmelse på støtte til spil. Af punkt 24 i meddelelsen om biograffilm fra 2013 
fremgår det, at støtte til spil vil blive behandlet fra sag til sag. Ikke desto mindre 
anvender Kommissionen støtteintensiteten fra meddelelsen om biograffilm 
analogt på støtteordninger til pædagogiske og kulturelle spil, hvis nødvendighed 
kan påvises. 

(45) Vurderingen af støtte til computerspil på grundlag af artikel 107, stk. 3, litra d), i 
TEUF er i overensstemmelse med Kommissionens praksis11 på området. 

(46) Den danske ordning for støtte til computerspil er blevet oprettet med henblik på at 
fremme kulturelle formål (se afsnit 2.1). Det er kun spil med et væsentligt 
kulturelt eller pædagogisk indhold, der kan modtage støtte under ordningen. De 
danske myndigheder har indført et omfattende udvælgelsessystem, hvor den 
endelige udvælgelse af spillene foretages af en spilredaktion på grundlag af klare 
kriterier og vejledende elementer. Desuden sikrer udvælgelseskriterierne, at 
støttemodtagerne har erfaring, og at spillet har en kulturel dansk tilknytning. 

(47) Ifølge estimater fra de danske myndigheder er det kun meget få computerspil, der 
ville være støtteberettigede - mellem 6 og 8 % - af de spil, der bliver produceret 
(punkt (22)). Til sammenligning fandt Kommissionen i sin afgørelse fra 2007 om 
skatteincitament til computerspilsproducenter og i sin afgørelse fra 2014 om Det 

                                                 
11 Inden for computerspilsbranchen har Kommissionen indtil videre godkendt støtte på grundlag af 
kulturelle undtagelser i sag C47/2006 – France - Crédit d'impôt pour la création de jeux vidéo, 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_C47_2006; SA.36139 (2013/C) 
- UK - Video games tax relief, 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_36139; SA.33943 – France 
- Prolongation du régime d'aide C 47/2006 - Crédit d'impôt en faveur de la création de jeux vidéo, 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_33943; SA.39299 
(2014/N) – France - Crédit d’impôt en faveur de la création de jeux vidéo – modifications, 
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_39299.  
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Forenede Kongeriges skattefritagelse for computerspil12, at hvis 30 % af alle spil 
var støtteberettigede, var kulturtesten tilstrækkelig selektiv. 

(48) Kommissionen er derfor tilfreds med, at Danmark anvender en så selektiv 
kulturtest, der sikrer, at der kun ydes støtte til fremme af kulturen, jf. artikel 107, 
stk. 3, litra d) i TEUF. 

3.2.3. Foranstaltningens hensigtsmæssighed, nødvendighed og 
proportionalitet 

Støtte er et hensigtsmæssigt instrument  

(49) Kendetegnene ved det danske computerspilsmarked gør det svært for kulturelle 
og pædagogiske spil at opnå tilstrækkelig finansiering. De direkte tilskud, der vil 
blive gjort tilgængelige under computerspilsordningen, vil bidrage til 
produktionen af sådanne spil, og de vil følgelig sikre, at ordningen lever op til sit 
formål. 

(50) Støtteordningens udformning, herunder navnlig støtteberettigelses- og 
udvælgelseskriterierne, giver mulighed for at kanalisere offentlig støtte til danske 
kulturelle og pædagogiske spil, og den er derfor et hensigtsmæssigt middel til at 
nå de danske myndigheders kulturelle mål.  

(51) Kommissionen finder derfor, at støtten er en hensigtsmæssig foranstaltning til at 
nå støtteordningens kulturelle mål. 

Nødvendighed 

(52) Kulturelle og pædagogiske spil har samme produktionsomkostninger som spil, 
der er populære i hele verden, men de har et væsentlig mindre marked. Der er 
derfor en større økonomisk risiko forbundet med produktion af dem. Danske 
kulturelle og pædagogiske spil er derfor mindre kommercielt rentable end spil 
med et mere globaliseret indhold. De danske myndigheder har understreget de 
problemer, som sådanne spil har med at tiltrække privat finansiering. 

(53) I den forbindelse har de danske myndigheder understreget Danmarks særlige 
kendetegne som en lille medlemsstat og det danske sprogs begrænsede 
rækkevidde (se punkt (3)). 

(54) De tilgængelige data på det danske spilmarked (se punkt (4) og (5)) bekræfter, at 
markedet er domineret af globaliserede spil. 

(55) Den foreslåede ordning fremmer udvikling, produktion, distribution og fremme af 
danske computerspil med et kulturelt og pædagogisk indhold som modvægt til 
spil, der alene fremstilles til underholdning.  

(56) Kommissionen konkluderer i lyset af ovenstående, at det er påvist, at det er 
nødvendigt at yde støtte med henblik på at skabe incitament til at producere 
danske kulturelle eller pædagogiske spil.  

Proportionalitet 

(57) Støtteordningen har et begrænset budget og de anslåede støttebeløb er også 
relativt små. 

                                                 
12 Se fodnote 11 for konkrete henvisninger. 
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(58) Som nævnt vil støtteordningen kun yde støtte til en meget lille del af den samlede 
danske spilproduktion (se punkt (5), (22) og (23)). 

(59) Den støtteintensitet, som er tilgængelig for specifikke spil under ordningen (se 
punkt (26) - (32)), er generelt begrænset til 50 % (støtte til produktion, lancering 
og distribution) og 60 % (udviklingsstøtte). De danske myndigheder har 
understreget, at der i sjældne tilfælde kan ydes højere støtte, når spil har en særlig 
høj kulturel og/eller pædagogisk værdi, og derfor sandsynligvis ikke vil kunne 
tiltrække andre former for finansiering.  

(60) Støtteintensiteterne er på linje med bestemmelserne i meddelelsen om 
biograffilm, som kan anvendes analogt. I henhold til meddelelsen om biograffilm 
(i punkt 52, nr. 2 og 4) kan der gives støtte til produktion og distribution på op til 
50 % med mulighed for at øge støtteintensitet for koproduktioner (op til 60 %) og 
for "vanskelige værker" (op til 100 %). Det er i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet op til hver enkelt medlemsstat at fastlægge en definition af 
vanskelige værker på grundlag af nationale parametre. 

(61) Kommissionen bemærker, at de danske myndigheder har fremlagt relevante 
argumenter for og eksempler på (se punkt (28) og (29)), at der undtagelsesvis skal 
kunne tildeles en højere produktionsstøtteintensitet til vanskelige værker, idet der 
henvises til særlige omstændigheder vedrørende distribution, produktion og 
indhold, som kan gøre en sådan øget støtteintensitet til en nødvendighed for 
realiseringen af et projekt. Meddelelsen om biograffilm henviser i den forbindelse 
til det begrænsede område for originalsproget, hvori værket produceres, og mere 
generelt til støttede værkers kommercielt set vanskelige karakteristika som mulige 
indikatorer for, at et værk kan anses for at være vanskeligt.  

(62) Meddelelsen giver mulighed for at give udviklingsstøtte (i punkt 52, nr. 3) på op 
til 100 % af de støttede projekt, forudsat at støtten medregnes i den samlede 
beregning af støtteintensiteten, når projektet går i produktion. Det er tilfældet her.  

(63) I det omfang støtte til spilfremme kan betragtes som støtte, synes de højere 
støtteintensiteter (på op til 100 %) til disse typer aktiviteter at være retfærdiggjort, 
eftersom de har en bred, støttende karakter, der er til gavn for hele spilsektoren.  

3.2.4. Begrænset fordrejning af konkurrencevilkårene og påvirkning af 
samhandelen 

(64) På grund af det begrænsede samlede budget, de begrænsede støttebeløb og det 
lave antal projekter, der forventes at modtage støtte, anses støttens 
konkurrencefordrejende virkning for at være meget lille. De danske myndigheder 
har understreget den danske spilindustris begrænsede vægt og i særdeleshed 
støtteordningens vægt set i forhold til det overordnede danske spilmarked (se den 
årlige omsætning i punkt (4)). 

3.2.5. Konklusion 

(65) Kommissionen mener ikke, at støtten vil medføre en uretmæssig styrkelse af de 
støttemodtagende virksomheders markedsposition eller hæmme 
markedsoperatørernes dynamiske incitamenter, men at den til gengæld vil øge 
forsyningsdiversiteten på markedet. Eventuelle fordrejninger af 
konkurrencevilkårene mere end opvejes af støtteordningens forventede positive 



12 

kulturelle resultater. Kommissionen konkluderer derfor, at den danske ordning for 
støtte til computerspil kan anses for at være forenelig med det indre marked, jf. 
artikel 107, stk. 3, litra d), i TEUF. 

 

4. KONKLUSION 

Kommissionen har følgelig besluttet ikke at modsætte sig støtten, da den er forenelig 
med det indre marked efter artikel 107, stk. 3, litra d), i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde. 

Hvis dette brev indeholder fortrolige oplysninger, som ikke må videregives til 
tredjemand, bedes De underrette Kommissionen herom senest femten arbejdsdage fra 
modtagelsesdatoen. Har Kommissionen ikke inden udløbet af denne frist modtaget en 
begrundet anmodning om fortrolig behandling, vil den gå ud fra, at De er indforstået 
med, at brevets ordlyd offentliggøres i sin helhed på det autentiske sprog på følgende 
websted: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Anmodning om fortrolig behandling sendes elektronisk til følgende adresse: 

Europa-Kommissionen   
Generaldirektoratet for Konkurrence   
Registreringskontoret for Statsstøtte   
1049 Bruxelles   
Stateaidareffe@ec.europa.eu  

 

Med venlig hilsen 
På Kommissionens vegne 

 
Margrethe VESTAGER 

Medlem af Kommissionen 

 


