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1. SAGSFORLØB 

(1) Den 19. april 2021 vedtog Kommissionen retningslinjerne for statsstøtte med 

regionalt sigte1, som den vil anvende i forbindelse med vurderingen af al 

anmeldelsespligtig regionalstøtte, der tildeles eller påtænkes tildelt efter den 31. 

december 2021 (herefter "regionalstøtteretningslinjerne"). I medfør af punkt 189 i 

regionalstøtteretningslinjerne skal hver medlemsstat anmelde ét samlet 

regionalstøttekort gældende fra den 1. januar 2022 til den 31. december 2027 til 

Kommissionen. Alle godkendte regionalstøttekort offentliggøres i Den 

Europæiske Unions Tidende (i resuméform) og på GD for Konkurrences websted2 

(den fulde tekst), og de udgør en integrerende del af 

regionalstøtteretningslinjerne. 

(2) Ved elektronisk anmeldelse af 16. maj 2022, som blev registreret i 

Kommissionen samme dato (Ares(2022)3688910), anmeldte de danske 

myndigheder i overensstemmelse med proceduren efter artikel 108, stk. 3, i 

traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (herefter "TEUF") deres 

forslag til det danske regionalstøttekort gældende fra den 1. januar 2022 til den 

31. december 2027. Kommissionen sendte en anmodning om oplysninger den 19. 

maj 2022 (Ares (2022) 3804311), som de danske myndigheder besvarede den 14. 

juni 2022 (registreret i Kommissionen samme dato (Ares(2022)4376308)). 

                                                 
1 EUT C 153 af 29.4.2021, s. 1. 

2  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm  

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm
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2. BESKRIVELSE AF DET ANMELDTE REGIONALSTØTTEKORT  

(3) De danske myndigheder foreslår en liste over områder med et samlet indbyggertal 

på 426 846, svarende til 7,31 % af den nationale befolkning3, der foreslås som 

støtteberettigede efter undtagelsen i artikel 107, stk. 3, litra c), i TEUF (herefter 

"c)-områder") i perioden 1. januar 2022 til 31. december 2027. De danske 

myndigheder foreslår desuden at oprette en befolkningsreserve på 11 157 

indbyggere. 

2.1. Udpegede ikkeprædefinerede c)-områder 

(4) I anmeldelsen foreslår de danske myndigheder at udpege adskillige 

ikkeprædefinerede c)-områder som berettigede til regionalstøtte efter undtagelsen 

i artikel 107, stk. 3, litra c), i TEUF i perioden 1. januar 2022 til 31. december 

2027. Disse ikkeprædefinerede c)-områder er udpeget i overensstemmelse med 

kriterierne i regionalstøtteretningslinjernes punkt 175. Tabel 1-4 indeholder listen 

over udpegede ikkeprædefinerede c)-områder samt den maksimale støtteintensitet 

og befolkningstallet for hvert område. Bilaget til denne afgørelse indeholder en 

nærmere beskrivelse af sammensætningen af hvert ikkeprædefineret c)-område. 

2.1.1. Ikkeprædefineret c)-område udpeget på basis af Kriterium 1 i 

punkt 175 i regionalstøtteretningslinjerne 

(5) Tabel 1 indeholder det udpegede ikkeprædefinerede c)-område, der ifølge 

Danmark opfylder Kriterium 1 i punkt 175 i regionalstøtteretningslinjerne, samt 

den foreslåede maksimale støtteintensitet: 

Tabel 1: Ikkeprædefineret c)-område udpeget på basis af Kriterium 1 

NUTS-kode Navn på NUTS 3-region Befolkning 

 

Støtteintensitet 

DK022 Vest- og Sydsjælland (delvist) 146 135 15 % 

 I alt 146 135  

 

2.1.2. Ikkeprædefineret c)-område udpeget på basis af Kriterium 2 i 

punkt 175 i regionalstøtteretningslinjerne 

(6) Tabel 2 indeholder det udpegede ikkeprædefinerede c)-område, der ifølge 

Danmark opfylder Kriterium 2 i punkt 175 i regionalstøtteretningslinjerne, samt 

den foreslåede maksimale støtteintensitet: 

Tabel 2: Ikkeprædefineret c)-område udpeget på basis af Kriterium 2 

NUTS-kode Navn på NUTS 3-region Befolkning 

 

Støtteintensitet 

DK014 Bornholm (i sin helhed) 39 660 15 % 

 I alt 39 660  

 

                                                 
3  5 840 045 indbyggere pr. 1. januar 2021 ifølge opgørelser fra Danmarks Statistik. 
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2.1.3. Ikkeprædefinerede c)-områder udpeget på basis af Kriterium 3 i 

punkt 175 i regionalstøtteretningslinjerne 

(7) Tabel 3 indeholder de udpegede ikkeprædefinerede c)-område, der ifølge 

Danmark opfylder Kriterium 3 i punkt 175 i regionalstøtteretningslinjerne, samt 

de foreslåede maksimale støtteintensiteter: 

Tabel 3: Liste over ikkeprædefinerede c)-områder udpeget på basis af Kriterium 3 

NUTS-kode Øens navn  Navn på NUTS 3-region  Befolkning4 Støttein

tensitet 

DK011 Slotsholmen Byen København 18 10 % 

DK011 Saltholm Byen København 2 10 % 

DK013 Eskilsø Nordsjælland 6 10 % 

DK013 Klaus Nars holm Nordsjælland 2 10 % 

DK014 Christiansø5 Bornholm   

DK021 Trekroner Østsjælland 4 15 % 

DK022 Bogø6 Vest- og Sydsjælland  15 % 

DK022 Orø Vest- og Sydsjælland 968 15 % 

DK022 Fejø7 Vest- og Sydsjælland   

DK022 Enø Vest- og Sydsjælland 416 15 % 

DK022 Sejerø Vest- og Sydsjælland 342 15 % 

DK022 Agersø Vest- og Sydsjælland 188 15 % 

DK022 Masnedø8 Vest- og Sydsjælland   

DK022 Omø Vest- og Sydsjælland 165 15 % 

DK022 Femø9 Vest- og Sydsjælland   

DK022 Glænø Vest- og Sydsjælland 39 15 % 

DK022 Askø10 Vest- og Sydsjælland   

DK022 Nyord11 Vest- og Sydsjælland   

DK022 Agerø Vest- og Sydsjælland 35 15 % 

                                                 
4 16 øer i tabel 3 er ikke udpeget efter Kriterium 3, men i stedet under Kriterium 1, 2 og 5 som dele af 

sammenhængende områder (se punkt 26 og fodnote 4-20). Befolkningstallet for de 16 øer er udeladt 

fra det samlede befolkningstal for de områder, der er udpeget efter Kriterium 3, eftersom det i stedet 

er medregnet i det samlede befolkningstal for de områder, de er en del af, og som er udpeget efter et 

andet kriterium. Selv om øerne ikke indgår i vurderingen efter Kriterium 3, indeholder tabel 3 

henvisninger til dem, da det svarer til de oplysninger, de danske myndigheder har givet i deres 

anmeldelse. 

5  Christiansø (LAU 411) har 90 indbyggere og er udpeget under Kriterium 2, med en støtteintensitet på 

15 %, som en del af området i NUTS 3-regionen DK014 Bornholm. 

6  Bogø har 1 182 indbyggere og er udpeget under Kriterium 1, med en støtteintensitet på 15 %, som en 

del af Vordingborg Kommune (LAU 390) i NUTS 3-regionen DK022 Vest- og Sydsjælland. 

7  Fejø har 455 indbyggere og er udpeget under Kriterium 1, med en støtteintensitet på 15 %, som en del 

af Lolland Kommune (LAU 360) i NUTS 3-regionen DK022 Vest- og Sydsjælland. 

8  Masnedø har 169 indbyggere og er udpeget under Kriterium 1, med en støtteintensitet på 15 %, som 

en del af Vordingborg Kommune (LAU 390) i NUTS 3-regionen DK022 Vest- og Sydsjælland. 

9  Femø har 112 indbyggere og er udpeget under Kriterium 1, med en støtteintensitet på 15 %, som en 

del af Lolland Kommune (LAU 360) i NUTS 3-regionen DK022 Vest- og Sydsjælland. 

10  Askø har 37 indbyggere og er udpeget under Kriterium 1, med en støtteintensitet på 15 %, som en del 

af Lolland Kommune (LAU 360) i NUTS 3-regionen DK022 Vest- og Sydsjælland. 

11  Nyord har 35 indbyggere og er udpeget under Kriterium 1, med en støtteintensitet på 15 %, som en 

del af Vordingborg Kommune (LAU 390) i NUTS 3-regionen DK022 Vest- og Sydsjælland. 
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DK022 Gavnø Vest- og Sydsjælland 25 15 % 

DK022 Nekselø Vest- og Sydsjælland 17 15 % 

DK022 Lilleø12 Vest- og Sydsjælland   

DK022 Farø13 Vest- og Sydsjælland   

DK022 Langø14 Vest- og Sydsjælland   

DK022 Vejrø15 Vest- og Sydsjælland   

DK031 Langeland Fyn 12 137 15 % 

DK031 Thurø Fyn 3 584 15 % 

DK031 Strynø Fyn 209 15 % 

DK031 Avernakø Fyn 110 15 % 

DK031 Lyø Fyn 82 15 % 

DK031 Drejø Fyn 62 15 % 

DK031 Bågø Fyn 31 15 % 

DK031 Skarø Fyn 29 15 % 

DK031 Bjørnø Fyn 24 15 % 

DK031 Siø Fyn 21 15 % 

DK031 Birkholm Fyn 9 15 % 

DK031 Hjortø Fyn 7 15 % 

DK031 Fænø Fyn 4 15 % 

DK031 Tornø Fyn 4 15 % 

DK032 Fanø Sydjylland 3 456 10 % 

DK032 Rømø16 Sydjylland   

DK032 Årø Sydjylland 146 10 % 

DK032 Mandø Sydjylland 33 10 % 

DK032 Barsø Sydjylland 15 10 % 

DK032 Kalvø Sydjylland 8 10 % 

DK041 Fur Vestjylland 757 10 % 

DK041 Jegindø17 Vestjylland   

DK041 Venø18 Vestjylland   

DK042 Samsø Østjylland 3 682 10 % 

DK042 Endelave Østjylland 154 10 % 

DK042 Alrø Østjylland 152 10 % 

DK042 Anholt19 Østjylland   

DK042 Hjarnø Østjylland 117 10 % 

DK042 Tunø Østjylland 96 10 % 

DK042 Vorsø Østjylland 1 10 % 

                                                 
12  Lilleø har 6 indbyggere og er udpeget under Kriterium 1, med en støtteintensitet på 15 %, som en del 

af Lolland Kommune (LAU 360) i NUTS 3-regionen DK022 Vest- og Sydsjælland. 

13  Farø har 5 indbyggere og er udpeget under Kriterium 1, med en støtteintensitet på 15 %, som en del af 

Vordingborg Kommune (LAU 390) i NUTS 3-regionen DK022 Vest- og Sydsjælland. 

14  Langø har 4 indbyggere og er udpeget under Kriterium 1, med en støtteintensitet på 15 %, som en del 

af Lolland Kommune (LAU 360) i NUTS 3-regionen DK022 Vest- og Sydsjælland. 

15  Vejrø har 4 indbyggere og er udpeget under Kriterium 1, med en støtteintensitet på 15 %, som en del 

af Lolland Kommune (LAU 360) i NUTS 3-regionen DK022 Vest- og Sydsjælland. 

16  Rømø har 559 indbyggere og er udpeget under Kriterium 5, med en støtteintensitet på 10 %, som en 

del af Tønder Kommune (LAU 550) i NUTS 3-regionen DK032 Sydjylland. 

17  Jegindø har 400 indbyggere og er udpeget under Kriterium 5, med en støtteintensitet på 10 %, som en 

del af Struer Kommune (LAU 671) i NUTS 3-regionen DK041 Vestjylland. 

18  Venø har 178 indbyggere og er udpeget under Kriterium 5, med en støtteintensitet på 10 %, som en 

del af Struer Kommune (LAU 671) i NUTS 3-regionen DK041 Vestjylland. 

19  Anholt har 136 indbyggere og er udpeget under Kriterium 5, med en støtteintensitet på 10 %, som en 

del af Norddjurs Kommune (LAU 707) i NUTS 3-regionen DK042 Østjylland. 
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DK050 Læsø Nordjylland 1 764 10 % 

DK050 Egholm Nordjylland 43 10 % 

DK050 Livø Nordjylland 6 10 % 

DK050 Hirsholm20 Nordjylland   

  I alt  28 970  

 

2.1.4. Ikkeprædefinerede c)-områder udpeget på basis af Kriterium 5 i 

punkt 175 i regionalstøtteretningslinjerne 

(8) Tabel 4 indeholder listen over foreslåede ikkeprædefinerede c)-områder, der 

ifølge Danmark opfylder Kriterium 5 i punkt 175 i regionalstøtteretningslinjerne, 

samt de foreslåede maksimale støtteintensiteter: 

Tabel 4: Liste over ikkeprædefinerede c)-områder udpeget på basis af Kriterium 5 

NUTS-

kode 

Navn på NUTS 3-

region  

Navn på sammenhængende 

område (gruppe af LAU) 

Befolkning i det 

sammenhængende 

område 

Støtteintensitet 

DK032 Sydjylland Tønder 37 050 10 % 

DK041 Vestjylland Struer21 20 808 10 % 

DK042 Østjylland Norddjurs 36 943 10 % 

DK050 Nordjylland Frederikshavn 59 039 10 % 

DK050 Nordjylland Jammerbugt 38 175 10 % 

DK050 Nordjylland Morsø 20 066 10 % 

  I alt 212 081  

 

2.2. Befolkningsreserve 

(9) De danske myndigheder foreslår at oprette en reserve af national 

befolkningsdækning i overensstemmelse med punkt 191 i 

regionalstøtteretningslinjerne. Ifølge de danske myndigheder omfatter 

befolkningsreserven 11 157 indbyggere (0,19 % af den samlede befolkning) 

baseret på Danmarks Statistiks senest tilgængelige opgørelser over den 

fastboende befolkning. 

2.3. Maksimale støtteintensiteter for SMV'er  

(10) De foreslåede støtteintensiteter gælder for investeringer, som foretages af store 

virksomheder. De danske myndigheder foreslår i anmeldelsen, at de maksimale 

støtteintensiteter kan forhøjes med 10 procentpoint for mellemstore virksomheder 

og med 20 procentpoint for små virksomheder for deres initialinvesteringer med 

støtteberettigede omkostninger på op til 50 mio. EUR. 

                                                 
20  Hirsholm har 1 indbygger og er udpeget under Kriterium 5, med en støtteintensitet på 10 %, som en 

del af Frederikshavn Kommune (LAU 813) i NUTS 3-regionen DK050 Nordjylland. 

21 Struer Kommune i NUTS 3-regionen DK041 Vestjylland danner sammen med Morsø Kommune i 

NUTS 3-regionen DK050 Nordjylland et sammenhængende område med 40 874 indbyggere. 
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3. VURDERING  

3.1. De udpegede ikkeprædefinerede c)-områder og deres maksimale 

støtteintensiteter 

(11) Ifølge bilag I til regionalstøtteretningslinjerne kan Danmark udpege områder med 

en befolkning på op til 7,5 % af den samlede befolkning som ikkeprædefinerede 

c)-områder. 

(12) De ikkeprædefinerede c)-områder, som Danmark har udpeget, har en samlet 

befolkning på 426 846 indbyggere, hvilket svarer til 7,31 % af den samlede 

befolkning. Den maksimale befolkningsdækning for Danmark på 7,5 % som 

anført i bilag I til regionalstøtteretningslinjerne er således ikke oversteget. 

(13) Overensstemmelse med befolkningsdækningen fastslås på basis af de seneste 

opgørelser (1. januar 2021) over den samlede fastboende befolkning i de 

pågældende områder som offentliggjort af Danmarks Statistik22. Dette er i 

overensstemmelse med kravet i punkt 177 i regionalstøtteretningslinjerne. 

(14) De ledighedsprocenter, der anvendes i dette afsnit, svarer til den gennemsnitlige 

ledighed i perioden 2018-2020 (dvs. de seneste tre år, der foreligger data for) som 

offentliggjort af Danmarks Statistik. Dette er i overensstemmelse med kravet i 

fodnote 77 i regionalstøtteretningslinjerne. 

(15) Hvor de udpegede ikkeprædefinerede c)-områder ikke er defineret som hele 

NUTS 3-regioner eller -øer, skal begrebet sammenhængende områder ifølge 

punkt 176 i regionalstøtteretningslinjerne forstås som hele lokale administrative 

enheder (LAU)23 eller en gruppe af LAU. En gruppe af LAU anses for at udgøre 

et sammenhængende område, hvis hvert område i gruppen har en administrativ 

grænse til fælles med et andet område i gruppen. For Danmarks vedkommende 

svarer LAU til kommuner. 

3.1.1. Ikkeprædefineret c)-område udpeget på basis af Kriterium 1 i 

punkt 175 i regionalstøtteretningslinjerne 

(16) Ifølge punkt 175, stk. 1, i regionalstøtteretningslinjerne kan en medlemsstat efter 

Kriterium 1 udpege sammenhængende områder med mindst 100 000 indbyggere 

beliggende i NUTS 2- eller NUTS 3-regioner, som har et BNP pr. indbygger, der 

er lavere end eller lig med EU27-gennemsnittet, eller som har en 

ledighedsprocent på mindst 115 % af det nationale gennemsnit, som 

ikkeprædefinerede c)-områder. 

(17) Ifølge fodnote 76 i regionalstøtteretningslinjerne reduceres denne 

befolkningstærskel på 100 000 indbyggere til 50 000 indbyggere i medlemsstater 

med en dækning for ikkeprædefinerede c)-områder på under 1 mio. indbyggere. 

Eftersom dækningen for ikkeprædefinerede c)-områder i Danmark er på 

438 003 indbyggere, gælder denne befolkningstærskel på 50 000 indbyggere for 

de ikkeprædefinerede c)-områder, der er udpeget på basis af Kriterium 1. 

                                                 
22  Danmarks Statistik, se fodnote 3. 

23 Som defineret i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1059/2003 om 

indførelse af en fælles nomenklatur for regionale enheder (NUTS) (EUT L 154 af 21.6.2003, s. 1). 
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(18) Det ikkeprædefinerede c)-område, der er udpeget af Danmark på basis af 

Kriterium 1, opfylder betingelserne vedrørende reduceret befolkningstærskel og 

ledighed (jf. tabel 5). Det sammenhængende område består af en gruppe af hele 

LAU. Det er i overensstemmelse med punkt 176 i regionalstøtteretningslinjerne.  

Tabel 5: Anvendelse af Kriterium 1, jf. punkt 175, stk. 1 

NUTS-

kode* 

Navn på NUTS 3-

region 

Navn på foreslået 

LAU 

Befolkning 

 

BNP 

2016-2018 

EU-27 = 10024 

Ledighed 

2018-2020 

DK = 10025 

Anvendt 

kriterium 

DK022 Vest- og 

Sydsjælland 

(delvist) 

Lolland, 

Guldborgsund, 

Vordingborg 

146 135 87 103,31 175, stk. 1, 

litra i) 

 I alt  146 135    

 

3.1.2. Maksimale støtteintensiteter for c)-områder, der opfylder 

betingelserne i Kriterium 1 i punkt 175 i 

regionalstøtteretningslinjerne 

(19) Det fastsættes i regionalstøtteretningslinjernes punkt 182, stk. 3, at 

støtteintensiteten for store virksomheder ikke må overstige 10 % i 

ikkeprædefinerede c)-områder, der har et BNP pr. indbygger på over 100 % og en 

ledighed på under 100 % af EU27-gennemsnittet. I alle andre ikkeprædefinerede 

c)-områder, som ikke opfylder kriterierne i regionalstøtteretningslinjernes punkt 

182, stk. 1-3, er den maksimale støtteintensitet 15 %, jf. punkt 182, stk. 4, i 

regionalstøtteretningslinjerne. 

(20) Punkt 175 i regionalstøtteretningslinjerne giver medlemsstaterne mulighed for at 

udpege sammenhængende områder, som kan omfatte flere NUTS 3-regioner. For 

at tage bedst muligt hensyn til forholdene i disse områder finder Kommissionen, 

at ved anvendelse af de støtteintensiteter, der er fastlagt i 

regionalstøtteretningslinjernes punkt 182, stk. 3 og 4, bør opgørelserne for BNP 

pr. indbygger og ledighed, jf. punkt 182, stk. 3, vurderes på det mest detaljerede 

niveau, som der findes tilstrækkelige data for, dvs. på NUTS 3-niveau. Som følge 

heraf kan støtteintensiteterne inden for et givet ikkeprædefineret c)-område 

variere for de forskellige NUTS 3-regioner, der indgår i det pågældende område. 

Regionalstøtteretningslinjerne indeholder klare bestemmelser vedrørende sådanne 

forskelle i støtteintensiteter inden for et støtteberettiget område, f.eks. punkt 184, 

187 og 188, og efter Kommissionens opfattelse kan disse også anvendes ved 

fastsættelse af støtteintensiteterne i de i regionalstøtteretningslinjernes punkt 182, 

stk. 3 og 4, omhandlede områder. Kommissionen har allerede anvendt denne 

regel i sin praksis vedrørende udpegning af ikkeprædefinerede c)-områder og 

fastsættelsen af de maksimale støtteintensiteter i disse områder26. 

                                                 
24 BNP for EU-27 pr. indbygger, målt i købekraftstandard, 3-årigt gennemsnit 2016-2018 (EU-27 = 

100 %), kilde: Eurostat. 

25 Ledighed i NUTS 3-region; 3-årigt gennemsnit for 2018-2020, nationalt gennemsnit = 100 %, kilde: 

Danmarks Statistik. 

26 Eksempelvis: 

 Kommissionens afgørelse af 15. december 2021 i sag SA.64020 (2021/N) Regional aid map for 

Germany (1 January 2022 – 31 December 2027), som findes på  
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(21) Ifølge oplysningerne i tabel 5 vedrørende BNP pr. indbygger i området har NUTS 

3-regionen DK022 Vest- og Sydsjælland et BNP pr. indbygger, der ligger under 

100 % af EU27-gennemsnittet. Der kan derfor anvendes en maksimal 

støtteintensitet på 15 % på grundlag af punkt 182, stk. 4, i 

regionalstøtteretningslinjerne. 

3.1.3. Ikkeprædefineret c)-område udpeget på basis af Kriterium 2 i 

punkt 175 i regionalstøtteretningslinjerne 

(22) Ifølge punkt 175, stk. 2, i regionalstøtteretningslinjerne kan en medlemsstat efter 

Kriterium 2 udpege NUTS 3-regioner med under 100 000, som har et BNP pr. 

indbygger, der er lavere end eller lig med EU27-gennemsnittet, eller som har en 

ledighedsprocent på mindst 115 % af det nationale gennemsnit, som 

ikkeprædefinerede c)-områder. 

(23) Det ikkeprædefinerede c)-område, der er udpeget af Danmark på basis af 

Kriterium 2, opfylder betingelserne vedrørende befolkningstærskel og ledighed 

(jf. tabel 6). 

Tabel 6: Anvendelse af Kriterium 2, jf. punkt 175, stk. 2 

NUTS-

kode* 

Navn på NUTS 

3-region 

Navn på foreslået 

LAU 

Befolkning 

 

BNP 

2016-2018 

EU-27 = 10027 

Ledighed 

2018-2020 

DK = 10028 

DK014 Bornholm (i sin 

helhed) 

Bornholm (400) og 

Christiansø (411) 

39 660 90,3 112,4 

 I alt  39 660   

 

3.1.4. Maksimal støtteintensitet for de udpegede c)-områder, der opfylder 

betingelserne i Kriterium 2 i punkt 175 i 

regionalstøtteretningslinjerne 

(24) Ifølge oplysningerne i tabel 6 vedrørende BNP pr. indbygger i området har NUTS 

3-regionen DK014 Bornholm et BNP pr. indbygger, der ligger under 100 % af 

EU27-gennemsnittet. Der kan derfor anvendes en maksimal støtteintensitet på 

15 % på grundlag af punkt 182, stk. 4, i regionalstøtteretningslinjerne. 

3.1.5. Ikkeprædefinerede c)-områder udpeget på basis af Kriterium 3 i 

punkt 175 i regionalstøtteretningslinjerne 

(25) Ifølge punkt 175, stk. 3, i regionalstøtteretningslinjerne kan en medlemsstat efter 

Kriterium 3 udpege øer eller sammenhængende områder karakteriseret ved en 

tilsvarende geografisk isolation, som har et BNP pr. indbygger, der er lavere end 

eller lig med EU27-gennemsnittet, eller som har en ledighedsprocent på mindst 

                                                                                                                                                 
https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_64020 

 Kommissionens afgørelse af 15. december 2021 i sag SA.100245 (2021/N) Regional aid map for 

Sweden (1 January 2022 – 31 December 2027), som findes på  

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202210/SA_100245_608F317F-0000-C3D0-

8F1F-63B55AB18A8F_37_1.pdf. 

27 Se fodnote 24. 

28 Se fodnote 25.  

https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_64020
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202210/SA_100245_608F317F-0000-C3D0-8F1F-63B55AB18A8F_37_1.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases1/202210/SA_100245_608F317F-0000-C3D0-8F1F-63B55AB18A8F_37_1.pdf
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115 % af det nationale gennemsnit, eller som har under 5 000 indbyggere, som c)-

områder. 

(26) Danmark foreslår at udpege flere øer som støtteberettigede områder i det danske 

regionalstøttekort. Tabel 3 indeholder listen over alle disse øer. Som det fremgår 

af fodnote 4-20 er 16 af øerne på listen imidlertid ikke udpeget på basis af 

Kriterium 3. Disse øer er en del af sammenhængende områder, der er udpeget 

efter Kriterium 1, 2 og 5, i regionalstøtteretningslinjernes punkt 175, jf. punkt 18, 

23 og 32, og er blevet anmeldt på grundlag af disse kriterier. Det er derfor ikke 

nødvendigt at vurdere overensstemmelse med betingelserne i Kriterium 3 for 

disse 16 øer. 

(27) De øer, der er udpeget på basis af Kriterium 3, tilhører NUTS 3-regionerne 

DK011 Byen København, DK013 Nordsjælland, DK021 Østsjælland, DK022 

Vest-og Sydsjælland, DK031 Fyn, DK032 Sydjylland, DK041 Vestjylland, 

DK042 Østjylland og DK050 Nordjylland. De udpegede områder opfylder 

betingelserne i Kriterium 3, eftersom de har mindre 5 000 indbyggere eller, for 

Langelands vedkommende (NUTS 3-region DK031 Fyn), et BNP pr. indbygger, 

der er lavere end eller lig med EU27-gennemsnittet (99,77 %29), i 

overensstemmelse med regionalstøtteretningslinjernes punkt 175, stk. 3, litra i) og 

iii) (se tabel 3). 

3.1.6. Maksimal støtteintensitet for de udpegede c)-områder, der opfylder 

betingelserne i Kriterium 3 i punkt 175 i 

regionalstøtteretningslinjerne 

(28) Den foreslåede maksimale støtteintensitet for øerne i NUTS 3-regionerne DK021 

Østsjælland, DK022 Vest- og Sydsjælland og DK031 Fyn er på 15 % i 

overensstemmelse med punkt 182, stk. 4, i regionalstøtteretningslinjerne, 

eftersom de har et BNP pr. indbygger på under 100 % af EU27-gennemsnittet 

(henholdsvis 90,5 %, 87 % og 99,77 %30). Hvad angår DK011 Byen København, 

DK013 Nordsjælland, DK032 Sydjylland, DK041 Vestjylland, DK042 Østjylland 

og DK050 Nordjylland foreslår de danske myndigheder en maksimal 

støtteintensitet på 10 %, hvilket Kommissionen accepterer, da det svarer til den 

laveste støtteintensitet i regionalstøtteretningslinjernes punkt 182 og dermed kan 

anvendes, uanset om kriterierne i regionalstøtteretningslinjernes punkt 182, stk. 4 

(eller punkt 182, stk. 1 eller 2) er opfyldt for disse områder eller ej. 

3.1.7. Ikkeprædefinerede c)-områder udpeget på basis af Kriterium 5 i 

punkt 175 i regionalstøtteretningslinjerne 

(29) Ifølge punkt 175, stk. 5, i regionalstøtteretningslinjerne kan en medlemsstat efter 

Kriterium 5 udpege sammenhængende områder med mindst 50 000 indbyggere, 

som undergår større strukturændringer eller befinder sig i alvorlig relativ 

tilbagegang, som c)-områder, forudsat at de ikke er beliggende i NUTS 3-regioner 

eller sammenhængende områder, der opfylder betingelserne for at blive udpeget 

som c)-områder efter Kriterium 1-4. 

                                                 
29 Se fodnote 24. 

30 Se fodnote 24. 
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(30) Ifølge fodnote 80 i regionalstøtteretningslinjerne reduceres denne 

befolkningstærskel på 50 000 indbyggere til 25 000 indbyggere i medlemsstater 

med en dækning for ikkeprædefinerede c)-områder på under 1 mio. indbyggere. 

Eftersom dækningen for ikkeprædefinerede c)-områder i Danmark er på 

438 003 indbyggere, gælder denne befolkningstærskel på 25 000 indbyggere for 

de ikkeprædefinerede c)-områder, der er udpeget på basis af Kriterium 5. 

(31) Danmark har udpeget sammenhængende områder i NUTS 3-regionerne DK032 

Sydjylland, DK041 Vestjylland, DK042 Østjylland og DK050 Nordjylland som 

ikkeprædefinerede c)-områder på basis af Kriterium 5 (se tabel 4). 

(32) Kommissionen mener, at de udpegede områder opfylder betingelserne i Kriterium 

5 i regionalstøtteretningslinjernes punkt 175. 

(33) De udpegede områder er beliggende i NUTS 3-regioner, som ikke opfylder 

betingelserne i Kriterium 1-4. Selve områderne opfylder ikke betingelserne for at 

blive udpeget som c)-områder efter Kriterium 1-4. 

(34) Det sammenhængende område bestående af LAU Morsø i NUTS 3-regionen 

DK050 Nordjylland og Struer i NUTS 3-regionen DK041 Vestjylland befinder 

sig i alvorlig relativ tilbagegang, hvilket Danmark har påvist på grundlag af den 

socioøkonomiske indikator "erhvervsindkomst pr. indbygger"31, som Danmark 

finder den mest nøjagtige indikator for kommunernes velstandsniveau. Morsø 

Kommune har en af de laveste erhvervsindkomster pr. indbygger (80,25 %) i 

forhold til det nationale gennemsnit, mens Struer Kommune ligger tilsvarende 

lavt (83,62 %)32. 

(35) Det sammenhængende område i NUTS 3-regionen DK032 Sydjylland bestående 

af LAU Tønder befinder sig i alvorlig relativ tilbagegang, hvilket Danmark har 

påvist på grundlag af den socioøkonomiske indikator "erhvervsindkomst pr. 

indbygger". Tønder Kommune har en lav erhvervsindkomst pr. indbygger 

sammenlignet med det nationale gennemsnit (82,28 %)33. 

(36) Det sammenhængende område i NUTS 3-regionen DK042 Østjylland bestående 

af LAU Norddjurs befinder sig i alvorlig relativ tilbagegang, hvilket Danmark har 

påvist på grundlag af den socioøkonomiske indikator "erhvervsindkomst pr. 

indbygger". Norddjurs Kommune har en lav erhvervsindkomst pr. indbygger 

sammenlignet med det nationale gennemsnit (82,48 %)34. 

(37) Det sammenhængende område i NUTS 3-regionen DK050 Nordjylland bestående 

af LAU Frederikshavn befinder sig i alvorlig relativ tilbagegang, hvilket Danmark 

har påvist på grundlag af den socioøkonomiske indikator "erhvervsindkomst pr. 

                                                 
31 Erhvervsindkomst pr. indbygger pr. 1, januar 2019 i forhold til det nationale gennemsnit (DK = 

100 %), kilde: Danmarks Statistik. For at opstille listen over områder udpeget efter Kriterium 5 har de 

danske myndigheder udvalgt NUTS 3-regioner, der ikke opfylder de øvrige kriterier, og heraf har de 

udvalgt de kommuner, der scorer lavest (områder beliggende i hovedstadsområdet, og som har et højt 

BNP pr. indbygger, er ikke medtaget). 

32 Se fodnote 31. 

33 Se fodnote 31. 

34 Se fodnote 31. 
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indbygger". Frederikshavn Kommune har en lav erhvervsindkomst pr. indbygger 

sammenlignet med det nationale gennemsnit (83,34 %)35. 

(38) Det sammenhængende område i NUTS 3-regionen DK050 Nordjylland bestående 

af LAU Jammerbugt befinder sig i alvorlig relativ tilbagegang, hvilket Danmark 

har påvist på grundlag af den socioøkonomiske indikator "erhvervsindkomst pr. 

indbygger". Jammerbugt Kommune har en lav erhvervsindkomst pr. indbygger 

sammenlignet med det nationale gennemsnit (84,81 %)36. 

(39) Ovenstående viser, at de udpegede områder efter Kriterium 5 scorer lavere end 

andre områder i Danmark, og at der kan være behov for yderligere regionalstøtte 

for at støtte områdernes udvikling. 

(40) Hvert af de foreslåede områder har en samlet befolkning på mindst 25 000 

indbyggere og udgøres af en hel LAU eller af en gruppe af LAU. Alle områderne 

er sammenhængende områder, som opfylder betingelserne i 

regionalstøtteretningslinjernes punkt 176. 

3.1.8. Maksimal støtteintensitet for de udpegede ikkeprædefinerede c)-

områder, der opfylder betingelserne i Kriterium 5 i punkt 175 i 

regionalstøtteretningslinjerne 

(41) For DK032 Sydjylland, DK041 Vestjylland, DK042 Østjylland og DK050 

Nordjylland foreslår de danske myndigheder en maksimal støtteintensitet på 

10 %, hvilket Kommissionen accepterer, da det svarer til den laveste 

støtteintensitet i regionalstøtteretningslinjernes punkt 182 og dermed kan 

anvendes, uanset om kriterierne i regionalstøtteretningslinjernes punkt 182, stk. 4 

(eller punkt 182, stk. 1 eller 2) er opfyldt for disse områder eller ej. 

3.1.9. Øget støtteintensitet for SMV'er 

(42) Ifølge punkt 186 i regionalstøtteretningslinjerne kan støtteintensiteterne forhøjes 

med op til 20 procentpoint for små virksomheder og med op til 10 procentpoint 

for mellemstore virksomheder. De forhøjede maksimale støtteintensiteter for 

SMV'er kan imidlertid ikke anvendes på støtte til store investeringsprojekter som 

omhandlet i regionalstøtteretningslinjernes punkt 19, nr. 18). 

3.2. Befolkningsreserve 

(43) Ifølge punkt 191 i regionalstøtteretningslinjerne kan en medlemsstat på eget 

initiativ beslutte at oprette en reserve af national befolkningsdækning bestående 

af forskellen mellem den af Kommissionen fastsatte maksimale 

befolkningsdækning for den pågældende medlemsstat og den dækning, de på 

dens regionalstøttekort udpegede a)- og c)-områder repræsenterer. 

(44) Ifølge bilag I til regionalstøtteretningslinjerne er den samlede 

befolkningsdækning for Danmark for perioden 1. januar 2022 til 31. december 

2027 fastsat til 7,5 % for ikkeprædefinerede c)-områder. 

                                                 
35 Se fodnote 31. 

36 Se fodnote 31. 
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(45) De ikkeprædefinerede c)-områder, som Danmark har udpeget, har en samlet 

befolkning på 426 846 indbyggere, hvilket svarer til 7,31 % af den samlede 

nationale befolkning. 

(46) De danske myndigheder foreslår at oprette en reserve bestående af 11 157 

indbyggere for ikkeprædefinerede c)-områder, baseret på de senest tilgængelige 

opgørelser fra Danmarks Statistik over den fastboende befolkning. Det svarer til 

0,19 % af den samlede nationale befolkning og ligger således inden for 

befolkningsloftet på 7,5 %. 

(47) De danske myndigheders foreslåede befolkningsreserve er derfor i 

overensstemmelse med regionalstøtteretningslinjernes punkt 191. Denne 

befolkningsreserve kan senere benyttes til at udpege c)-områder, indtil 

befolkningsdækningen for ikkeprædefinerede c)-områder, jf. punkt (44), er nået. 

(48) Kommissionen minder om, at en medlemsstat, der beslutter at benytte reserven til 

at opføre nye c)-områder på sit regionalstøttekort, ifølge 

regionalstøtteretningslinjernes punkt 192 og 193 kun kan gøre dette, indtil den er 

nået op på sin maksimale dækning. Medlemsstaten kan i forbindelse hermed 

anvende de seneste socioøkonomiske data fra Eurostat, sit nationale 

statistikkontor eller andre anerkendte kilder. Befolkningen i de pågældende c)-

områder beregnes på grundlag af de befolkningsdata, der blev anvendt i 

anmeldelsen af statsstøttekortet. Medlemsstaten skal underrette Kommissionen, 

hver gang den påtænker at bruge sin befolkningsreserve til at tilføje nye c)-

områder, før sådanne tilføjelser foretages. 

3.3. Andre tilsagn fra de danske myndigheder 

(49) Kommissionen noterer sig, at de danske myndigheder har afgivet følgende tilsagn 

i anmeldelsen: 

(a) De danske myndigheder bekræfter. at alle intentioner om at yde 

regionalstøtte vil blive anmeldt til Kommissionen i overensstemmelse 

med artikel 108, stk. 3, i TEUF, enten som en støtteordning eller som en 

individuel anmeldelse, medmindre der gælder en 

gruppefritagelsesforordning. 

b) De danske myndigheder bekræfter, at al regional investeringsstøtte vil 

overholde de maksimale støtteintensiteter for det pågældende område som 

fastsat i det regionalstøttekort, der er godkendt og offentliggjort af 

Kommissionen. 

c) De danske myndigheder bekræfter, at støttelofterne for de pågældende 

områder ved store investeringsprojekter (som defineret i punkt 19, nr. 18), 

i regionalstøtteretningslinjerne), som er fastsat i det regionalstøttekort, der 

er godkendt og offentliggjort af Kommissionen, justeres i henhold til 

formlen i punkt 19, nr. 3), i regionalstøtteretningslinjerne. 

3.4. Generel konklusion 

(50) I lyset af ovenstående finder Kommissionen, at det danske regionalstøttekort, der 

er anmeldt for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2027, er i 

overensstemmelse med regionalstøtteretningslinjerne. 
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4. KONKLUSION 

(51) Kommissionen har derfor besluttet følgende: 

- Det danske regionalstøttekort for perioden 1. januar 2022 til 31. december 

2027 som anført i bilaget godkendes, da det opfylder betingelserne i 

retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte, som blev vedtaget den 

19. april 2021. 

- Brevets fulde ordlyd på det autentiske sprog offentliggøres på følgende 

websted: 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm. 

Med venlig hilsen  

På Kommissionens vegne 

Margrethe Vestager 

Ledende næstformand 

 

 

 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


 

 

BILAG til afgørelse i sag SA.102201 (2022/N) 

Retningslinjer for statsstøtte med regionalt sigte 

(EUT C 153 af 29.4.2021, s. 1.) 

Danmark – Regionalstøttekort gældende fra den 1. januar 2022 til den 31. december 

2027 

Zonekode Zonenavn Maksimale støtteintensiteter 

for regionalstøtte til store 

virksomheder37 

 

Ikkeprædefinerede c)-områder  

NUTS-kode Navn på NUTS 3-region  

(og navn på pågældende støtteberettigede LAU og dele af LAU) 

Maksimal støtteintensitet 

(store virksomheder) 

1.1.2022 – 31.12.2027 

DK01 Hovedstaden 

DK011 Byen København (delvist) 10 % 

Kun følgende dele af ovennævnte NUTS 3-region er støtteberettigede: 

Slotsholmen, Saltholm. 

DK013 Nordsjælland (delvist) 10 % 

Kun følgende dele af ovennævnte NUTS 3-region er støtteberettigede: 

Klaus Nars holm, Eskilsø. 

DK014 Bornholm (i sin helhed) 15 % 

400 Bornholm og Christiansø. 

DK02 Sjælland 

DK021 Østsjælland (delvist) 15 % 

Kun følgende dele af ovennævnte NUTS 3-region er støtteberettigede: 

Trekroner. 

DK022 Vest- og Sydsjælland (delvist) 15 % 

Kun følgende dele af ovennævnte NUTS 3-region er støtteberettigede: 

360 Lolland (herunder Fejø, Femø, Askø, Lilleø, Langø, Vejrø), 376 Guldborgsund, 390 Vordingborg (herunder Bogø, 

Masnedø, Nyord, Farø), samt Orø, Sejerø, Nekselø, Agersø, Omø, Glænø, Agerø, Enø, Gavnø. 

DK03 Syddanmark 

DK031 Fyn (delvist) 15 % 

Kun følgende dele af ovennævnte NUTS 3-region er støtteberettigede: 

Øerne Fænø, Bågø, Avernakø, Lyø, Bjørnø, Tornø, Thurø, Drejø, Skarø, Hjortø, Langeland, Strynø, Siø, Birkholm. 

DK032 Sydjylland (delvist) 10 % 

Kun følgende dele af ovennævnte NUTS 3-region er støtteberettigede: 

550 Tønder (inklusive Rømø) og Årø, Mandø, Fanø, Barsø, Kalvø. 

                                                 
37 For investeringsprojekter med støtteberettigede omkostninger på højst 50 mio. EUR forhøjes loftet 

med 10 procentpoint for mellemstore virksomheder og 20 procentpoint for små virksomheder som 

defineret i Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små 

og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36). Ved store investeringsprojekter 

gælder de maksimale støtteintensiteter for store virksomheder også for mellemstore og små 

virksomheder. Ved store investeringsprojekter justeres denne maksimale støtteintensitet i 

overensstemmelse med punkt 19, nr. 3), i regionalstøtteretningslinjerne. 
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DK04 Midtjylland 

DK041 Vestjylland (delvist) 10 % 

Kun følgende dele af ovennævnte NUTS 3-region er støtteberettigede: 

671 Struer (herunder Jegindø, Venø) og Fur. 

DK042 Østjylland (delvist) 10 % 

Kun følgende dele af ovennævnte NUTS 3-region er støtteberettigede: 

707 Norddjurs (herunder Anholt) og Endelave; Vorsø, Alrø, Tunø, Samsø, Hjarnø. 

DK05 Nordjylland 

DK050 Nordjylland (delvist) 10 % 

Kun følgende dele af ovennævnte NUTS 3-region er støtteberettigede: 

773 Morsø, 813 Frederikshavn (herunder Hirsholm), 849 Jammerbugt samt Livø, Læsø, Egholm. 

 


