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Sådan anvender du guiden 

Du kan anvende denne guide til at finde frem til, hvilke 

statsstøttebestemmelser din virksomhed har modtaget 

kompensation under. 

Hvilken statsstøttebestemmelse, du har modtaget 

kompensation under, er særligt relevant i det tilfælde, 

du - eller den koncern du er en del af - har modtaget 

over 17 mio. kr. i kompensation. 



Hvilken ordning har du søgt kompensation på? 

Kompensationsordningen for tabt omsætning eller indkomst

Lønkompensationsordningen

Kompensationsordningen for faste omkostninger

Kompensation for stedbundne faste omkostninger (light)

Leverandørordningen
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Kompensationsordningen for tabt omsætning 
eller indkomst 
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Har du søgt kompensation for: 
• Tabt omsætning
• Tabt B-indkomst eller tabt blandet 

indkomst



Kompensationsordningen for tabt omsætning 
eller indkomst 

Hvis du har søgt om kompensation for tabt omsætning, 

har du søgt kompensation under EU’s 

statsstøttebestemmelse TF 3.1. 

Du kan læse mere om TF 3.1 her
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Kompensationsordningen for tabt omsætning 
eller indkomst 
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Hvis du har søgt om kompensation for tabt B-indkomst 

eller blandet indkomst, har du søgt kompensation under 

statsstøttebestemmelsen de minimis. 

Du kan læse mere om de minimis her.



Lønkompensationsordningen 

Erhvervsstyrelsen 7

Har din virksomhed været omfattet af forbud mod at 

holde åbent eller berørt af nedlukningen af de syv 

kommuner i region Nordjylland?

• Ja

• Nej



Lønkompensationsordningen 
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Har din virksomhed modtaget lønkompensation for 

ansatte som er ikke funktionærer?

• Ja

• Nej



Lønkompensationsordningen 
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For virksomheder underlagt forbud mod at holde åbent 

eller er berørt af nedlukningen af de syv kommuner i 

region Nordjylland, og som har modtaget kompensation 

for ikke funktionærer, er kompensationen mellem 80 – 90 

pct. omfattet af statsstøttebestemmelsen TF 3.1. Den 

resterende del af støtten er givet under TF 3.10, som ikke 

opstiller krav nogen krav.  

Du kan læse mere om TF 3.1 her.



Lønkompensationsordningen 
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Din virksomhed har ikke modtaget lønkompensation 

under en af EU’s statsstøttebestemmelser.



Leverandørordningen 
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Har du modtaget kompensation på leverandørordningen 

er kompensationen ydet under EU’s 

statsstøttebestemmelse TF 3.1.

Du kan læse mere om TF 3.1 her.



Kompensationsordningen for faste omkostninger

Hvilken ordningen for kompensation for faste omkostninger har 
du søgt kompensation på? 

• Generelle ordning (omsætningsnedgang som følge af Covid-19)

• Generelle ordning med en åben og lukket periode

• Målrettede ordning (restriktioner)

• Blandet aktivitet
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Kompensationsordningen for faste omkostninger 
light

For hvilken kompensationsperiode har du modtaget 

kompensation for dine stedbundne faste omkostninger (faste 

omkostninger light) 

• Den 19 august 2020 – den 28 februar 2021

• Efter den 1 marts 2021
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Kompensationsordningen for faste omkostninger

Har du modtaget kompensation for dine stedbundne 

faste omkostninger (faste omkostninger light) i perioden 

den 19 august 2020 til 28 februar 2021, har du 

modtaget støtte under EU’s statsstøtte bestemmelse de 

minimis. 

Du kan læse mere om de minimis her.
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Kompensationsordningen for faste omkostninger

Har du modtaget kompensation for dine stedbundne faste 

omkostninger (faste omkostninger light) i perioden efter 

den 1. marts 2021, har du modtaget støtte under EU’s 

statsstøttebestemmelse TF 3.1. 

Du kan læse mere om TF 3.1 her.

Erhvervsstyrelsen 15



Kompensationsordningen for faste omkostninger

Har du modtaget kompensation for faste 

omkostninger, som følge af Covid-19, har du selv 

valgt, om du ønskede at modtage støtte under TF 3.1 

eller TF 3.12. 

Du kan læse mere om TF 3.1 her. 

Du kan læse mere om TF 3.12 her.
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Kompensationsordningen for faste omkostninger

Har du modtaget kompensation for faste omkostninger med både en åben og lukket periode, vil 

du som udgangspunkt have modtaget kompensation under EU’s krisebestemmelse for den 

lukkede periode og under enten TF. 3.1 eller TF 3.12 for den åbne periode. Du kan dog selv have 

valgt, at modtage hele kompensationsbeløbet under en enkelt bestemmelse. 

Du kan læse mere om TF 3.1 her. 

Du kan læse mere om TF 3.12 her. 

Du kan læse mere om krisebestemmelsen her. 

Erhvervsstyrelsen 17



Kompensationsordningen for faste omkostninger

Hvis du er berørt af en af følgende restriktioner, kan det have betydning for hvilken statsstøttebestemmelse, som du har 

modtaget kompensation under: 

• Forbud mod at holde åbent

• Forbud mod at holde åbent med omsætning

• Leverandør til en virksomhed med forbud mod at holde åbent

• Begrænset åbningstid eller som leverandør til en virksomhed med begrænset åbningstid

• Forbud mod forsamlinger på over 500 personer

• Forbud mod forsamlinger på over 500 personer i kombination med anden restriktion

• Forbud mod forsamlinger på over 50 personer

• Forbud mod forsamlinger på over 10 personer

• Grænselukning eller Udenrigsministeriets rejsevejledning (9. juli 2020- 31 august 2020 eller 1 november 2020 – 20 april 2021)

• Grænselukning eller Udenrigsministeriets rejsevejledning (1 september 2020 – 31. oktober 2020)

• Forbud mod salg af alkohol i et begrænset tidsrum

• Regional nedlukning (Nordjylland)

• Aflivning af mink af hensyn til folkesundheden
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Kompensationsordningen for faste omkostninger

Har din virksomhed været underlagt et forbud mod at holde 

åbent, har du som udgangspunkt modtaget kompensation 

under EU’s krisebestemmelse. Du kan dog selv have valgt at 

søge kompensation under enten TF 3.1 eller TF 3.12. 

Du kan læse mere om TF 3.1 her. 

Du kan læse mere om TF 3.12 her. 

Du kan læse mere om krisebestemmelsen her. 
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Kompensationsordningen for faste omkostninger

Har din virksomhed været underlagt et forbud mod at holde åbent og har haft 

omsætning i perioden, har du selv valgt om du ønskede at modtage kompensation 

under EU’s statsstøttebestemmelse TF 3.1 eller TF 3.12. Du kan dog i forbindelse med 

slutafregningen vælge, om du ønsker at modtage støtten under krisebestemmelsen. 

Du kan læse mere om TF 3.1 her. 

Du kan læse mere om TF 3.12 her. 

Du kan læse mere om krisebestemmelsen her. 
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Kompensationsordningen for faste omkostninger

Er din virksomhed leverandør til en virksomhed 

underlagt et forbud mod at holde, har du selv valgt om 

du ønskede at modtage kompensation under EU’s 

statsstøttebestemmelse TF 3.1 eller TF 3.12. 

Du kan læse mere om TF 3.1 her. 

Du kan læse mere om TF 3.12 her.
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Kompensationsordningen for faste omkostninger

Har din virksomhed været underlagt restriktionen om 

begrænset åbningstid, eller er du leverandør til en virksomhed 

berørt af en restriktion om begrænset åbningstid, har du selv 

valgt om du ønskede at modtage kompensation under EU’s 

statsstøttebestemmelse TF 3.1 eller TF 3.12. 

Du kan læse mere om TF 3.1 her. 

Du kan læse mere om TF 3.12 her. 
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Kompensationsordningen for faste omkostninger

Har din virksomhed været underlagt forbud mod forsamlinger på 

over 500 personer har du som udgangspunkt modtaget 

kompensation under EU’s krisebestemmelse. Du kan dog selv have 

valgt at søge kompensation under enten TF 3.1 eller TF 3.12.

Du kan læse mere om TF 3.1 her.  

Du kan læse mere om TF 3.12 her. 

Du kan læse mere om krisebestemmelsen her. 
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Kompensationsordningen for faste omkostninger

Har din virksomhed været underlagt forbud mod 

forsamlinger på over 500 personer samt en anden 

restriktion, har du modtaget kompensation under 

EU’s statsstøtte bestemmelse TF 3.1 eller TF 3.12.

Du kan læse mere om TF 3.1 her.  

Du kan læse mere om TF 3.12 her. 
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Kompensationsordningen for faste omkostninger

Har din virksomhed været underlagt forbud mod 

forsamlinger på over 50 personer, har du modtaget 

kompensation under EU’s statsstøtte bestemmelse 

TF 3.1 eller TF 3.12. 

Du kan læse mere om TF 3.1 her. 

Du kan læse mere om TF 3.12 her. 
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Kompensationsordningen for faste omkostninger

Har din virksomhed været underlagt forbud 

mod forsamlinger på over 10 personer, har du 

modtaget kompensation under EU’s statsstøtte 

bestemmelse TF 3.1 eller TF 3.12. 

Du kan læse mere om TF 3.1 her. 

Du kan læse mere om TF 3.12 her.
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Kompensationsordningen for faste omkostninger

Har din virksomhed været direkte berørt af restriktionen 

grænselukning eller Udenrigsministeriets 

rejsevejledning i perioden den 9. juli 2020 til den 31. 

august 2020 eller perioden den 1. november 2020 til 20. 

april 2021, har du som udgangspunkt modtaget 

kompensation under EU’s krisebestemmelse. Du kan 

dog selv have valgt at søge om kompensation under 

EU’s statsstøttebestemmelser TF 3.1 eller TF 3.12. 

Du kan læse mere om TF 3.1 her. 

Du kan læse mere om TF 3.12 her. 

Du kan læse mere om krisebestemmelsen her. 
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Kompensationsordningen for faste omkostninger

Har din virksomhed været direkte berørt af 

restriktionen grænselukning eller 

Udenrigsministeriets rejsevejledning i perioden 

den 1 september 2020  til den 31. oktober 

2020 har du selv valgt om du ønskede at 

modtage kompensation under EU’s 

statsstøttebestemmelse TF 3.1 eller TF 3.12. 

Du kan læse mere om TF 3.1 her. 

Du kan læse mere om TF 3.12 her. 
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Kompensationsordningen for faste omkostninger

Har din virksomhed været berørt af forbuddet 

mod salg af alkohol i et begrænset tidsrum, har 

du modtaget kompensation under EU’s 

statsstøttebestemmelse TF 3.1 eller TF 3.12. 

Du kan læse mere om TF 3.1 her. 

Du kan læse mere om TF 3.12 her. 
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Kompensationsordningen for faste omkostninger

Har din virksomhed modtaget kompensation for 

aflivning af mink af hensyn til folkesundheden, har 

du modtaget kompensation under EU’s 

statsstøttebestemmelse TF 3.1 eller TF 3.12. 

Du kan læse mere om TF 3.1 her. 

Du kan læse mere om TF 3.12 her. 
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Kompensationsordningen for faste omkostninger 
– blandet aktivitet

Har du modtaget kompensation for faste 

omkostninger blandet aktivitet, har du modtaget 

kompensation under EU’s krisebestemmelse og 

under enten TF 3.1 eller 3.12. 

Du kan læse mere om TF 3.1 her.

Du kan læse mere om TF 3.12 her. 

Du kan læse mere om krisebestemmelsen her. 
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Temporary Framework (TF 3.1)

Du kan under TF 3.1 modtage op til 2,3 mio. EUR (ca. 

17 mio. kr.) i kompensation. Du skal være 

opmærksom på, at dette støtteloft gælder på 

koncernniveau. 

Hvis du er aktiv indenfor landbrug, skal du være 

opmærksom på, at du kan modtage op til 290 000 

EUR (ca. 2,1 mio. kr.) til disse aktiviteter. 

Hvis du er aktiv indenfor fiskeri eller akvakultur, skal 

du være opmærksom på, at du kun kan modtage op 

til 345 000 EUR (ca. 2,5 mio. kr.) til disse aktiviteter. 
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Temporary Framework (TF 3.12)

Du kan under TF 3.12 modtage op til 12 mio. EUR 

(ca. 89 mio. kr.) i kompensation. Du skal være 

opmærksom på, at dette støtteloft gælder på 

koncernniveau. 

Du skal være opmærksom på, at du kun kan få 

dækket op til 70 eller. 90 pct. af dine udækkede faste 

omkostninger (underskud i 

kompensationsperioden). 
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De minimis

Du kan under de minimis forordningen modtage op 

til 200.000 EUR (ca. 1,5 mio. kr.) i de minimis-støtte 

over en periode på 3 regnskabsår. Du skal være 

opmærksom på, at dette støtteloft er på 

koncernniveau. 

De minimis-støtte kan uddeles af alle offentlige

myndigheder, uanset om der er corona eller andre

kriser. Derfor kan du godt have modtaget de

minimis-støtte før 2020 eller fra andre myndigheder

end Erhvervsstyrelsen.
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Krisebestemmelsen

Når der ydes kompensation under krisebestemmelsen, 

kan der maksimalt udbetales 30 mio. kr. pr. måned pr. 

virksomhed (CVR-nummer). 
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